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A kiadvány elkészítését és a konferencia lebonyolítását az
NTP-HHTDK-15-0011-es számú,

A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016.
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pályázathoz kapcsolódóan a Nemzeti Tehetség Program, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

támogatta.
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A KONFERENCIA PROGRAMJA

Megnyitó: 2016. február 24., szerda, 8:20
Elméleti Tömb tanterme

Dr. Mátyus László, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem ÁOK dékánja

Dr. Erdődi Ferenc, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem ÁOK TDT elnöke

A konferencia zárása, díjak átadása, fogadás:

2016. február 26., péntek, 17:15
DE Elméleti Tömb

Dr. Mátyus László, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem ÁOK dékánja

Dr. Erdődi Ferenc, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem ÁOK TDT elnöke

Weszprémi-díjas előadás:
Dr. Szücs Péter
DE Élettani Intézet
A gerincvelői felületes hátsó szarv neuronhálózatai – új megvilágításban

Iskolateremtő mesterek sorozat keretében:
Prof. Dr. Balázs Margit
DE NK Megelőző Orvostani Intézet
A ritkaföldfémektől a genom eltérésekig
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TAGOZATOK LISTÁJA
BICH Biokémia

CHEM Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia,
gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

DENT Fogorvostudományok
EGT Egészségtudományok

ENG Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia, fül-orr-
gégészet, fej-nyak sebészet

EPIDM Klinikai és elméleti epidemiológia, egészségügyi szervezés és
menedzsment

GUR Urológia, szülészet-nőgyógyászat
IMM Kísérletes immunológia, mikrobiológia
IRD Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
KD Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
KONKB Kísérletes onkológia, jelátvitel, biofizika
KVM Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
LMM Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
MOL Molekuláris biológia

NPER Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria,
aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás

ONK Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

PATH Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia,
hisztológia, igaszságügyi orvostan

PED Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
PHARM Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
PHYS Élettan, kórélettan, elektrofiziológia
PPREV1 Primer prevenció (az egészségtudományokban)

PPREV2 Primer prevenció (gyermekegészségügy, édesanyák, fiatalok
egészsége)

SBG Sejtbiológia

STPREV Szekunder prevenció, tercier prevenció (fizioterápia, ápolás és
betegellátás)

TOS Traumatológia, ortopédia, idegsebészet,  mellkas-sebészet,
kísérletes sebészet, szemészet

TPREV Tercier prevenció (rehabilitáció)
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LIST OF SESSIONS
BICH Biochemistry

CHEM Pharmaceutical chemistry, analysis, pharmacognosy, technology,
pharmacovigilance, quality assurance

DENT Odontology
EGT Health Sciences

ENG Endocrinology, nephrology, gastroenterology,
otorhinolaryngology, head and neck surgery

EPIDM Clinical and theoretical epidemiology, health care organisation
and management

GUR Urology, obstetrics and gynecology
IMM Experimental immunology, microbiology
IRD Clinical immunology, rheumatology, dermatology
KD Diagnostic imaging, nuclear medicine
KONKB Experimental oncology, signal transduction, biophysics
KVM Cardiovascular medicine (cardiology, cardiac surgery)
LMM Laboratory medicine, clinical microbiology
MOL Molecular biology

NPER Neurology, neurovascular medicine, psychiatry, anesthesiology
and intensive care, emergency care

ONK Oncology, radiotherapy, hematology-hemostaseology

PATH Anatomy, morphology, embriology, pathology, histology,
forensic medicine

PED Pediatrics, infectology, pulmonology
PHARM Pharmacology, pharmacodynamics, clinical pharmaceutics
PHYS Physiology, pathophysiology, electrophysiology
PPREV1 Primary prevention (in medical sciences)
PPREV2 Primary prevention (pediatric, juvenile and maternal)
SBG Cell biology
STPREV Secondary and tertiary prevention (physiotherapy, nursing)

TOS Traumatology, orthopedics, neurosurgery, thoracic surgery,
experimental surgery, ophthalmology

TPREV Tertiary prevention (rehabilitation)
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TAGOZAT ELNÖKÖK

2016. FEBRUÁR 23., KEDD

EGT 10:15-15:00 DE-EK Dr. Kósa Zsigmond

2016. FEBRUÁR 24., SZERDA

KONKB 08:30-11:15 Elm. Tömb
Prof. Dr. Mátyus László
Prof. Dr. Szöllősi János

DENT 08:45-12:00 Belgyógy. A
Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Prof. Dr. Márton Ildikó

TPREV 09:00-13:00 Szülészet Dr. Bíró Klára

BICH 09:00-11:45 IVDT
Prof. Dr. Gergely Pál
Prof. Dr. Fésüs László

ENG 11:45-14:45 Elm. Tömb
Prof. Dr. Paragh György
Prof. Dr. Sziklai István

TOS 12:15-15:30 IVDT
Dr. Németh Norbert
Dr. Nemes Balázs

CHEM 12:30-15:15 Belgyógy. A
Prof. Dr. Borbás Anikó
Dr. Vecsernyés Miklós

STPREV 13:30-17:30 Szülészet Dr. Cseri Julianna

PHYS 15:15-18:15 Elm. Tömb
Prof. Dr. Csernoch László
Prof. Dr. Papp Zoltán

ONK 15:45-18:30 Belgyógy. A
Prof. Dr. Boda Zoltán
Prof. Dr. Illés Árpád

KD 16:00-18:45 IVDT
Dr. Varga József
Prof. Dr. Berényi Ervin
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2016. FEBRUÁR 25., CSÜTÖRTÖK

SBG 08:00-11:45 Elm. Tömb
Prof. Dr. Vereb György
Prof. Dr. Virág László
Prof. Dr. Tőzsér József

PPREV2 08:15-11:00 IVDT Dr. Kósa Karolina

PATH 08:00-11:45 Belgyógy. A
Prof. Dr. Antal Miklós
Prof. Dr. Matesz Klára
Dr. Méhes Gábor

PHARM 08:15-11:15 Szülészet
Prof. Dr. Tósaki Árpád
Prof. Dr. Halmos Gábor

IRD 11:30-15:30 IVDT
Prof. Dr. Remenyik Éva
Prof. Dr. Dankó Katalin
Prof. Dr. Bodolay Edit

PED 11:45-15:45 Szülészet
Prof. Dr. Balla György
Prof. Dr. Oláh Éva
Prof. Dr. Kiss Csongor

GUR 12:15-16:30 Belgyógy. A
Prof. Dr. Póka Róbert
Dr. Flaskó Tibor

KVM 12:15-16:30 Elm. Tömb
Prof. Dr. Soltész Pál
Dr. Szerafin Tamás
Prof. Dr. Csanádi Zoltán

EPIDM 16:15-19:00 Szülészet Dr. Bíró Klára

MOL 16:00-18:45 IVDT
Prof. Dr. Dombrádi Viktor
Prof. Dr. Szondy Zsuzsa
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2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK

LMM 08:00-11:45 Belgyógy A
Prof. Dr. Kappelmayer János
Prof. Dr. Muszbek László
Dr. Kónya József

NPER 08:00-12:15 Elm. Tömb
Prof. Dr. Fekete István
Dr. Oláh László
Prof. Dr. Fülesdi Béla

IMM 08:15-12:15 IVDT
Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva
Prof. Dr. Bíró Tamás
Dr. Bácsi Attila

PPREV1 8:15-12:00 Szülészet Dr. Szűcs Sándor
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGOK

2016. FEBRUÁR 23., KEDD

EGT. 10:15-15:00, DE-EK TORONY ÉPÜLET 1. EMELETI ELŐADÓ

Dr. Ádám Balázs Dr. Sárváry Attila
Prof. Dr. Balázs Margit Dr. Varga Orsolya
Dr. Kalapos István (elnök) Szuromi Zsófia

2016. FEBRUÁR 24., SZERDA

KONKB. 08:30-11:15, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Benkő Ilona (elnök) Dr. Pál Balázs
Dr. Horváth Balázs Dr. Scholtz Beáta
Dr. Lontay Beáta Kothalawala Eliza

ENG. 11:45-14:45, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Felszeghy Enikő Dr. Somodi Sándor
Dr. Molnár Zsuzsa Dr. Újhelyi László (elnök)
Dr. Pászti Erika Mihali Pál

PHYS. 15:15-18:15, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Bacsó Zsolt (elnök) Dr. Nagy Dénes
Dr. Gesztelyi Rudolf Dr. Pap Pál
Dr. Hegedűs Csaba Ráduly Arnold

TPREV. 09:00-13:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Bíró Éva Dr. Szűcs Sándor
Dr. Nagy Károly Dr. Tisljár-Szabó Eszter
Prof. Dr. Mikó Irén (elnök) Fekete Eszter

STPREV. 13:30-17:30, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Andrejkovics Mónika Dr. Fiatal Szilvia
Dr. Bárdos Helga (elnök) Dr. Nagy Attila
Dr. Bodnár Kristóf Baranyi Gergő
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2016. FEBRUÁR 24., SZERDA

DENT. 08:45-12:00, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Juhász István Dr. Szabó Adrienn
Dr. Kelentey Barna (elnök) Dr. Szalóki Melinda
Dr. Nemes Judit Baji-Gál Fanni

CHEM. 12:30-15:15, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Dóczy-Bodnár Andrea Dr. Komáromi István (elnök)
Dr. Fenyvesi Ferenc Dr. Sarang Zsolt
Dr. Gogolák Péter Ráduly Zsolt

ONK. 15:45-18:30, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Csépány Tünde (elnök) Dr. Nagy Béla
Dr. Czuriga Dániel Dr. Reményi Gyula
Dr. Furka Andrea Rehó Bálint

BICH. 09:00-11:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Bácsi Attila (elnök) Dr. Mészár Zoltán
Dr. Goda Katalin Dr. Szántó G. Tibor
Dr. Lekli István Ráduly Zsolt

TOS. 12:15-15:30, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Benyó Mátyás Dr. Pető Katalin
Dr. Csutak Adrienne Dr. Szentkereszty Zsolt (elnök)
Dr. Krasznai Zoárd Kuthi Luca Katalin

KD. 16:00-18:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Garai Ildikó Dr. Trencsényi György (elnök)
Dr. Lánczi Levente Dr. Urbancsek Hilda
Dr. Maráz Judit Balogh Kinga
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2016. FEBRUÁR 25., CSÜTÖRTÖK

SBG. 08:00-11:45, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Benkő Szilvia Dr. Szentandrássyné Dr.Gönczi Mónika
Dr. Csősz Éva Dr. Penyige András (elnök)
Dr. Fodor János Soltész Lilla

KVM. 12:15-16:30, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Clemens Marcell Dr. Tóth Attila
Dr. Lőrincz István (elnök) Dr. Veress Katalin
Dr. Rácz Ildikó Rehó Bálint

PHARM. 08:15-11:15, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Csávás Magdolna Dr. Keserű Judit
Dr. Holló Krisztina Dr. Mótyán János
Dr. Juhász Béla (elnök) Hurják Boglárka

PED. 11:45-15:45, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Bene Zsolt Dr. Reiger Zsolt
Dr. Gáspár Imre Dr. Ujfalusi Anikó
Dr. Harangi Mariann (elnök) Kothalawala Eliza

EPIDM. 16:15-19:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Árnyas Ervin Dr. Lukács Balázs
Dr. Gődény Sándor (elnök) Dr. Pál László
Dr. Kakuk Péter Baranyi Gergő

PATH. 08:00-11:45, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Birinyi András (elnök) Dr. Hegyi Zoltán
Dr. Csonka Tamás Dr. Tóth László
Dr. Deák Ádám Kolostyák Zsuzsanna

GUR. 12:15-16:30, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Berczi Csaba Dr. Németh Norbert
Dr. Deli Tamás Dr. Varga Attila (elnök)
Dr. Kozma Bence Károlyi Péter Kálmán
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2016. FEBRUÁR 25., CSÜTÖRTÖK

PPREV2. 08:15-11:00, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Kalapos István Dr. Varga Orsolya
Dr. Orosi Piroska (elnök) Dr. Zsuga Judit
Dr. Sárváry Attila Baranyi Gergő

IRD. 11:30-15:30, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Antal-Szalmás Péter Dr. Nagy Gábor
Dr. Brugós Boglárka Dr. Tar Tünde
Dr. Gergely Lajos (elnök) Balogh Kinga

MOL. 16:00-18:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Almássy János Dr. Juhász Tamás
Dr. Balajthy Zoltán (elnök) Dr. Szarka Krisztina
Dr. Czifra Gabriella Major Evelin
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2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK

NPER. 08:00-12:15, ELMÉLETI TÖMB

Dr. Borbély Attila Dr. Hofgárt Gergely
Dr. Fülöp László Dr. Végh Tamás
Dr. Glaub Teodóra (elnök) Üveges Áron

IMM. 08:15-12:15, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

Dr. Csoma Eszter Dr. Lányi Árpád (elnök)
Dr. Király Róbert Dr. Megyeri Attila
Dr. Koncz Gábor Kolostyák Zsuzsanna

LMM. 08:00-11:45, BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET A ÉPÜLET

Dr. Fagyas Miklós Dr. Oláh Zsolt
Dr. Hevessy Zsuzsa Dr. Szabó Judit (elnök)
Dr. Katona Éva Hurják Boglárka

PPREV1. 08:15-12:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

Dr. Cseri Julianna (elnök) Dr. Sárváry Attila
Dr. Kalapos István Dr. Varga Orsolya
Dr. Lukács Balázs Fekete Eszter
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TÁJÉKOZTATÓ
 A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek

szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja
felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás
pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a
hallgatói zsűritag jelzése alapján a tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az
esetlegesen még tartó előadást megszakítja.

 Az előadások javasolt formátuma: Microsoft Office PowerPoint 2007 dia-
vetítés (ppsx). Elfogadott még: Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató
(pptx) vagy Microsoft Office PowerPoint XP/2003 bemutató (pps vagy
ppt). OpenOffice formátumú előadás nem elfogadott, mivel a vetítésre
használt számítógépek nem mindegyike képes ezen állományok kezelésére.

 Az előadások feltöltése a 2016. február 22. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK
honlapjára (http://tdk.dote.hu/sajat-tdk-jelentkezesek). A feltöltésre
szolgáló menüpontot bejelentkezés után érheti el. Az előadások feltöltésére
a helyszínen nem lesz lehetőség.

 A projektor várható felbontása min. 1024x768 pixel, azonban technikai hiba
esetén kisebb felbontású projektor használata is előfordulhat.

 Az előadásokhoz a szervezők rendelkezésre bocsátanak az előadás
vezérlésére és mutogatásra alkalmas készüléket (Cordless Presenter). A
számítástechnikai rendszer védelme érdekében ilyen jellegű saját eszközök
használata nem megengedett. Hallgatói igény esetén a szervezőbizottság
helyszínen lévő tagja is kezelheti a vetítést.

 Az előadásban videók bemutatását prezentálási nehézségek miatt csak
korlátozottan javasoljuk. Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt
WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el ugyanazon
könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a
prezentációba a videót. Ne felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is
feltölteni a honlapra. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány
neve ne legyen hosszabb 15 karakternél, ne legyen az állománynevekben
szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint számokat és kötőjelet
tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben
nem támogatottak.

 Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők
számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2016.
február 23., 16:00-19:00, Klinikai Fiziológia Tanszék 007-es terem). Ennek
elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása
működni fog a TDK előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a
feltöltött előadások kipróbálására.
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A TDK előadásokat az adott tagozat bíráló bizottsága értékeli. Az alábbiakban
olvashatóak a bírálati szempontok:

Szempont Adható pont
1. Absztrakt (formai követelmények,
információtartalom)

0 – 5

2. Eredmények bemutatása, előadás minősége 0 – 10
3. Ábrák minősége, érthetősége, mennyisége 0 – 10
4. Vitakészség 0 – 5

Pontlevonások:  30 másodpercet meghaladó
időtúllépés: -5 pont
 15 perces hosszt elérő

előadás: a vita nem kezdhető
meg, így a 4. szempontra 0
pont adható
 függelék ábra hiánya:

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. Az egyes szerzők
hozzájárulását a függelék ábrán külön-külön kötelező részletezni. A függelék
ábrát az előadáson belül úgy kérjük elhelyezni, hogy az a vita időtartama alatt
látható legyen. Amennyiben az előadó nem a függelék ábrával fejezi be az
előadását, a szervezőbizottság helyszínen tartózkodó tagja ezen ábra
megjelenítésére vált át.
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.

OTDK nevezés

A 2016. és 2017. év februárjában megrendezett helyi TDK konferenciákon
bemutatott, és így a XXXIII. OTDK-ra nevezett előadások közül a Tudományos
Diákköri Tanács 2017-ben választja ki XXXIII. OTDK résztvevőit, akiket ekkor
külön értesítünk.
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK (EGT)
2016. FEBRUÁR 23., 10:15-15:00,

DE-EK TORONY ÉPÜLET 1. EMELETI ELŐADÓ

EGT/1 10:15-12:30 Elnök: Dr. Kósa Zsigmond
Stekler Dóra

EGT.1. Stekler Dóra Egészségügyi szervező BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK VISZONYA - ATTITŰD,
ISMERET, FELHASZNÁLÁS - AZ INTEGRATÍV MEDICINA EGYES
ELEMEIHEZ

EGT.2. Botos Kadosa Csaba Egészségügyi szervező BSc III.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék
KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK VISZONYA - ATTITŰD, ISMERET,
FELHASZNÁLÁS - AZ INTEGRATÍV MEDICINA EGYES ELEMEIHEZ

EGT.3. Iglai Vivien Egészségügyi szervező BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék
A FIZIOTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK EGYES ELEMEINEK MEGJELENÉSE -
KÜLÖNÖSEN A MEDICAL WELLNESS TEKINTETÉBEN - A
KÖZÉPISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN

EGT.4. Pál Renáta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
A TERÜLETI VÉDŐNŐI SZOLGÁLATTAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG
MÉRÉSE  A GONDOZOTTAK KÖRÉBEN NYÍREGYHÁZA ÉS
ÚJFEHÉRTÓ TERÜLETÉN

EGT.5. Pásztor Anett Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
HANGULATZAVAROK ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA A VÉDŐNŐI
GONDOZOTTAK KÖRÉBEN.
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EGT.6. Izsák Aliz Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
LÁTÁSSÉRÜLT ANYÁK VÉDŐNŐI GONDOZÁSA

EGT.7. Béni Boglárka Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
KORAI FEJLESZTÉS - DÉVÉNY MÓDSZER ÉS HASZNOSSÁGA

EGT.8. Laczik Márta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
DIGITÁLIS GENERÁCIÓ - MIVEL JÁTSZIK A GYERMEK?

EGT.9. Mezei Zsuzsanna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék
VÉDŐOLTÁSOK ELFOGADOTTSÁGA ÉDESANYÁK KÖRÉBEN
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EGT/2 13:00-15:00 Elnök: Dr. Kósa Zsigmond
Nagy Zsuzsanna

EGT.10. Nagy Zsuzsanna Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék
HYPERKALAEMIA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS TERÁPIÁJÁNAK A
LEHETŐSÉGEI A HELYSZÍNI ELLÁTÁSBAN

EGT.11. Sándorné Úr Szabina Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Gerontológiai Tanszék
PARKINSON-KÓRBAN SZENVEDŐ BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA

EGT.12. Nagy Ferenc Attila Ápolás és betegellátás BSc IV.
Országos Mentőszolgálat
A KÁBÍTÓSZER MÈRGEZETTEK PREHOSPITÁLIS DIAGNOSZTIKAI ÈS
TERÁPIÁS NEHÈZSÈGEI AZ ÈSZAK-MAGYARORSZÁGI RÈGIÓBAN

EGT.13. Szabó Viktória Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék
ASTHMA BRONCHIALE ACUT EXACERBÁCIÓJÁNAK OXIOLÓGIAI
ELLÁTÁSA

EGT.14. Koroknai Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
Országos Mentőszolgálat
AZ INTOXIKÁLT BETEG RSI-JE

EGT.15. Hajdú Péter Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Ápolástudományi Tanszék; Dietetikai Szolgálat
KISKÖREI LAKOSOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS
EGÉSZSÉGTUDATOS TÁPLÁLKOZÁSA

EGT.16. Kovács Judit Egészségügyi Szervező BSc III.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GIMNÁZIUMI DIÁKOK
ÉLETMÓDJA, EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGA KÜLÖNÖSEN A
MOZGÁSKULTÚRA TEKINTETÉBEN
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KÍSÉRLETES ONKOLÓGIA, JELÁTVITEL, BIOFIZIKA (KONKB)
2016. FEBRUÁR 24., 8:30-11:15, ELMÉLETI TÖMB

KONKB/1 8:30-9:45 Elnök: Prof. Dr. Mátyus László
Kenesei Ádám

KONKB.1. Kenesei Ádám Biotechnológia MSc I.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
INTERLEUKIN RECEPTOROK INTRACELLULÁRIS
ÖSSZESZERELŐDÉSE

KONKB.2. Rehó Bálint ÁOK V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
MAGRECEPTOROK DIMERIZÁCIÓJÁNAK ÉS MOBILITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA ÁRAMLÁSI CITOMÉTERREL

KONKB.3. Soltész Lilla ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A SEJTMEMBRÁN BIOFIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VÁLTOZÁSAI
GAUCHER KÓRBAN

KONKB.4. Cho Sinyoung ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
N-METHYL-D-ASPARTATE TYPE GLUTAMATE RECEPTORS IN
CANCER CELL LINES

KONKB.5. Galgóczi Eszter Táplálkozástudományi MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet
KOLESZTERINDÚS DIÉTA HATÁSA TUMOROK FEJLŐDÉSÉRE
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KONKB/2 10:00-11:15 Elnök: Prof. Dr. Szőllősi János
Kálmán Dávid

KONKB.6. Kálmán Dávid Molekuláris Biológia MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet
MELANOMA MALIGNUM VIZSGÁLATA 68GA-NODAGA-PCA
RADIOTRACEREKKEL

KONKB.7. Kis Adrienn Molekuláris Biológia MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet
AMINOPEPTIDÁZ N (CD13) RECEPTOROK IN VIVO VIZSGÁLATA 68
GA-NOTA-C(NGR) RADIOTRACERREL TUMOROS
ÁLLATMODELLEKEN

KONKB.8. Kolostyák Zsuzsanna ÁOK III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet; Sanford Burnham Prebys Medical
Discovery Institute, Orlando, USA
AZ ALL-TRANS RETINSAV TUMOR ŐSSEJT KIALAKULÁSRA
GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HUMÁN GLIOBLASTOMA
MULTIFORME SEJTVONALON

KONKB.9. Gál Annamária Edit ÁOK V.
Pathologiai Intézet
PROLIFERÁCIÓ ÉS HYPOXIA ASSZOCIÁLT MARKEREK AZ EMLŐ
ROSSZINDULATÚ DAGANATAIBAN

KONKB.10. Katona Tamás Programtervező Informatikus MSc II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KONFOKÁLIS FLUORESZCENCIÁS PATOLÓGIAI SZKENNER
ALKALMAZHATÓSÁGA MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSOKON
ALAPULÓ DIAGNOSZTIKÁRA
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ENDOKRINOLÓGIA, NEFROLÓGIA, GASZTROENTEROLÓGIA, FÜL-
ORR-GÉGÉSZET, FEJ-NYAK SEBÉSZET (ENG)

2016. FEBRUÁR 24., 11:45-14:45, ELMÉLETI TÖMB

ENG/1 11:45-13:15 Elnök: Prof. Dr. Paragh György
Bodnár Márta Ágnes

ENG.1. Bodnár Márta Ágnes ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Endokrinológiai Tanszék
AZ ORBITA FIBROBLASTOK PAI-1 TERMELÉSÉNEK LEHETSÉGES
SZEREPE ENDOCRIN ORBITOPATHIABAN

ENG.2. Fehér Krisztina Eszter ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
A BÉL BARRIER ELÉGTELENSÉG BIOMARKEREI PRIMER
SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITISBEN ÖSSZEFÜGGÉST MUTATNAK A
SÚLYOSABB BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL

ENG.3. Hegedüs Kitti Zsanett ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Endokrinológiai Tanszék
A PAJZSMIRIGY MŰKÖDÉS ÉS A FRISSEN FELISMERT
PITVARFIBRILLÁCIÓ KAPCSOLATA: HYPERTHYREÓZISHOZ ÉS
HYPOTHYREÓZISHOZ EGYARÁNT GYAKRAN TÁRSUL

ENG.4. Kiss Eszter Virág ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék
A DIABETESES NEUROPATHIA ÉS AZ INZULINREZISZTENCIA
VÁLTOZÁSA FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSÁRA 2-ES TÍPUSÚ
CUKORBETEGSÉGBEN

ENG.5. Major Evelin Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
A SMOOTHELIN-SZERŰ 1 FEHÉRJE SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
HIPERTIREÓZISBAN

ENG.6. Molnár Antalné Komplex rehabilitáció MSc II.
Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék
OXIDATÍV STRESSZ SZEREPE DIABETESES NEUROPATHIÁBAN
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ENG/2 13:30-14:45 Elnök: Prof. Dr. Sziklai István
Suga Boglárka

ENG.7. Suga Boglárka ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
SZEROLÓGIAI MARKEREK PROGNOSZTIKAI JELENTŐSÉGE A
COLITIS ULCEROSA BETEGSÉGLEFOLYÁSÁBAN NAGY ESETSZÁMÚ
PROSPEKTÍVEN KÖVETETT BETEGKOHORSZBAN

ENG.8. Janka Tamás ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
A PROTONPUMPA GÁTLÓK HATÁSA A MÁJZSUGOR KLINIKAI
LEFOLYÁSÁRA

ENG.9. Bacsó Viktória ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
AZ ÉLETKOR SZEREPE A COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓ ÁLTAL
ELÉRHETŐ BESZÉDFEJLŐDÉS MINŐSÉGÉBEN PRELINGUALIS SIKET
GYERMEKEK ESETÉBEN

ENG.10. Szodorai Ildikó Judit ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
A KÖZÉPFÜLI VÁLADÉK ÉS AZ ORRGARAT BAKTÉRIUMFLÓRÁJA
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA MALDI TOF
TÖMEGSPEKTROMETRIÁS ESZKÖZZEL KRÓNIKUS SAVÓS
KÖZÉPFÜLGYULLADÁSBAN

ENG.11. Elgabsi Halima ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
BACTERIAL PROFILE OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
INVESTIGATED BY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY
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ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN, ELEKTROFIZIOLÓGIA (PHYS)
2016. FEBRUÁR 24., 15:15-18:15, ELMÉLETI TÖMB

PHYS/1 15:15-16:45 Elnök: Prof. Dr. Csernoch László
Nagy Alexandra

PHYS.1. Nagy Alexandra OLKDA BSc IV.
Élettani Intézet
A NA+/K+ PUMPA LOKALIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA PAROTIS
ACINUSSEJTEKEN

PHYS.2. Gaál Szabolcs Máté ÁOK IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A NEHÉZVÍZ HATÁSA SHAKER K+-CSATORNÁK LASSÚ
INAKTIVÁCIÓJÁRA

PHYS.3. Sivadó Miklós GYTK V.
Élettani Intézet; MTA-DE-NAP B-Fájdalom Kontroll Kutatócsoport
ENKEFALINERG IDEGSEJTEK OPTOGENETIKAI VIZSGÁLATA AZ
EGÉR GERINCVELŐ FELÜLETES HÁTSÓ SZARVÁBAN

PHYS.4. Abriha Dániel ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A MIOZIN AKTIVÁTOR HATÁSÚ OMECAMTIV MECARBIL EGY ÚJ
TERÁPIÁS STRATÉGIA AZ AKUT SZÍVELÉGTELENSÉG KEZELÉSÉBEN

PHYS.5. Bernscherer Gyöngyi ÁOK IV.
Élettani Intézet
A KALCIUMHOMEOSZTÁZIS MÓDOSULÁSA MYOTÓNIÁS
DISZTRÓFIÁBAN

PHYS.6. Csende Kristóf ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
AZ ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIMEK ENDOGÉN
SZABÁLYOZÁSA.
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PHYS/2 17:00-18:15 Elnök: Prof. Dr. Papp Zoltán
Farajalla Mohamed

PHYS.7. Farajalla, Mohammed ÁOK V., Masuda, Layla ÁOK V.
Élettani Intézet
9-ANTHRACENE CARBOXYLIC ACID IS MORE SUITABLE THAN DIDS
TO STUDY CALCIUM-ACTIVATED CHLORIDE CURRENT

PHYS.8. Olafsdottir, Thorbjorg ÁOK III.
Élettani Intézet
OPTOGENETIC ACTIVATION OF ASTROCYTES CAN INFLUENCE
NEURONAL FUNCTIONS IN THE MIDBRAIN

PHYS.9. Szabó Ádám ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
DIASZTOLÉS DISZFUNKCIÓ MEGJELENÉSE MREN2 TRANSZGÉNIKUS
PATKÁNYOKBAN

PHYS.10. Csüllög Dóra ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A PASSZÍV ERŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA A FEHÉRJE
OXIDÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN ÚJSZÜLÖTT PATKÁNY
SZÍVIZOMSEJTEKBEN

PHYS.11. Polyák Tímea ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

A SPORTSZÍV KONTRAKTILIS TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
PATKÁNYMODELLBEN
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TERCIER PREVENCIÓ (REHABILITÁCIÓ) (TPREV)
2016. FEBRUÁR 24., 9:00-13:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

TPREV/1 9:00-10:15 Elnök: Dr. Bíró Klára
Posta Sarolt

TPREV.1. Posta Sarolt Ápolás és betegellátás BSc IV., Hagymási Cintia
Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
CSÍPŐÍZÜLET ÉRINTETTSÉGE KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ
ARTHRITISEK ESETÉN

TPREV.2. Hagymási Cintia Ápolás és betegellátás BSc IV., Posta Sarolt
Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
A CÉLZOTT MOZGÁSTERÁPIA JELENTŐSÉGE A CSÍPŐÍZÜLET
ÉRINTETTSÉGE ESETÉN KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ
REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN

TPREV.3. Myburgh Jacobus Abraham Egészségügyi gondozás és
perevenció BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék
VALIDATION OF KINECT MOVEMENT ANALYZER FOR SHOULDER
MOVEMENTS

TPREV.4. Gavalakis George Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Mybourgh Jacobus Abraham Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék
ASSESMENT OF HIP MOVEMENTS WITH GONIOMETER AND KINECT
MOVEMENT ANALYZER

TPREV.5. Hauptman Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék; Gyermekklinika
OBES GYEREKEK HOSSZÚTÁVÚ MOZGÁSTERÁPIÁJA INTERVALLUM
TRÉNIGGEL
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TPREV/2 10:30-11:45 Elnök: Dr. Bíró Klára
Hornyák Zsanett

TPREV.6. Hornyák Zsanett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
A MEDENCEALAPI IZMOK KEZELÉSE FUNKCIONÁLIS
GÁTIZOMTORNÁVAL SZÜLÉST KÖVETŐEN

TPREV.7. Jancsó Dóra Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
TERHESTORNA HATÁSA A CSÍPŐÍZÜLET MOZGÁSTARTOMÁNYÁRA,
A CSÍPŐ KÖRÜLI IZMOK ÁLLAPOTÁRA ÉS A KÍSÉRŐ SZUBJEKTÍV
TÜNETEKRE

TPREV.8. Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc V.
NK Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
KORASZÜLÖTT GYERMEKEK PSZICHOMOTOROS FEJLŐDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA RIZIKÓTÉNYEZŐKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, KÉT ÉVES
KORBAN

TPREV.9. Müller Anita Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék
SÉRÜLÉSEK KYOKUSHIN KARATE SPORTÁGBAN

TPREV.10. Oláh Zsófia Diána Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
FELSŐ VÉGTAG FUNKCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA STROKE-ON ÁTESETT
BETEGEKNÉL ERGOTERÁPIÁVAL KOMBINÁLT TAUB MÓDSZERREL
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TPREV/3 12:00-13:00 Elnök: Dr. Bíró Klára
Reszegi Bettina

TPREV.11. Reszegi Bettina Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
BIOMECHANIKAILAG HELYES TESTTARTÁS KIALAKÍTÁSA ÉS A
TÖRZSIZOMZAT ERŐSÍTÉSE ÓVODÁSKORÚ GYEREKEK PREVENCIÓS
MOZGÁSPROGRAMJÁBAN

TPREV.12. Tibor Ivánka Komplex rehabilitáció MSc II.
Pszichiátriai Klinika
ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA SÚLYOS MENTÁLIS BETEGEK
KÖRÉBEN EGY MULTICENTRIKUS KUTATÁS KERETEIN BELÜL

TPREV.13. Tóth Réka Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék
GENU VARUM KEZELÉSE KONZERVATÍV MÓDSZEREKKEL
GYERMEKKORBAN

TPREV.14. Vatai Boglárka Katalin Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK EGYENSÚLYFEJLESZTÉSE
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SZEKUNDER PREVENCIÓ, TERCIER PREVENCIÓ (FIZIOTERÁPIA,
ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS) (STPREV)

2016. FEBRUÁR 24., 13:30-17:30, SZÜLÉSZETI KLINIKA

STPREV/1 13:30-14:45 Elnök: Dr. Cseri Julianna
Dulavics Diána

STPREV.1. Dulavics Diána Ápolás és betegellátás BSc II., Csuzi Noémi
Ápolás és betegellátás BSc II.
NK Fizioterápiás Tanszék
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KARON TANULÓ EGYETEMI HALLGATÓK
TESTTARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS FIZIOTERÁPIÁS
ESZKÖZÖKKEL ÉS SPINALMOUSE®ALKALMAZÁSÁVAL

STPREV.2. Csuzi Noémi Ápolás és betegellátás BSc II., Dulavics Diána
Ápolás és betegellátás BSc II.
NK Fizioterápiás Tanszék
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KARON TANULÓ EGYETEMI HALLGATÓK
TESTTARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS FIZIOTERÁPIÁS
ESZKÖZÖKKEL ÉS A POSTURE ANALYSIS APPLIKÁCIÓVAL

STPREV.3. Balogh Szilvia Nóra Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
A VIZELETINKONTINENCIA, A TESTTARTÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG
KAPCSOLATA

STPREV.4. Bucsku Mária Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
A PROPRIOCEPCIÓ ÉS A BALESETEK MEGELŐZÉSÉNEK
KAPCSOLATA KIDOLGOZOTT TORNAPROGRAM ALAPJÁN

STPREV.5. Dibás Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
KOORDINÁCIÓS ÉS EGYENSÚLYI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
KÜLÖNBÖZŐ IZOMCSOPORTOK ERŐSÍTÉSÉVEL EGYETEMI
HALLGATÓK KÖRÉBEN
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STPREV/2 15:00-16:15 Elnök: Dr. Cseri Julianna
Fekete Eszter

STPREV.6. Fekete Eszter Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék
AZ ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉG MINT A STRESSZ INKONTINENCIA
KOCKÁZATI TÉNYEZŐJE

STPREV.7. Szijj Levente Komplex rehabilitáció MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház, Pszichiátriai Osztály
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JAVULÁSÁNAK MÉRTÉKE FEKVŐBETEG-
ELLÁTÁSBAN TÖRTÉNŐ KEZELÉS SORÁN

STPREV.8. Naim Ashkan Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék
EARLY PROPRIOCEPTIVE PHYSIOTHERAPY INTERVENTION IN
ATHELETES WITH ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY

STPREV.9. Morva Eszter ÁOK V.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
A BUDAPESTI HAJLÉKTALANOK SZOCIODEMOGRÁFIAI ÉS
PULMONOLÓGIAI STÁTUSZA A MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT TÜDŐSZŰRŐ PROGRAMJA ALAPJÁN

STPREV.10. Anyanwu Mercy Chinemerem ÁOK VI.
NK Megelőző Orvostani Intézet
INFLUENZA VACCINE COVERAGE AMONG PATIENTS WITH COPD
BASED ON THE HUNGARIAN HEALTH SURVEY IN 2009
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STPREV/3 16:30-17:30 Elnök: Dr. Cseri Julianna
Bana Richárd

STPREV.11. Bana Richárd ÁOK VI.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
A MIGRÁNS KRÍZISHELYZET FELMÉRÉSE EGÉSZSÉGÜGYI
SZEMPONTBÓL A NYÍRBÁTORI ŐRZÖTT SZÁLLÁSON

STPREV.12. Győri-Dani Veronika ÁOK VI.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
A LÁTÁSÉLESSÉG CSÖKKENÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK HATÁSA
A HÁZIORVOSI SZŰRÉS HATÉKONYSÁGÁRA

STPREV.13. Kocsis Ibolya Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
NEVELŐSZÜLŐKNÉL ÉS LAKÁSOTTHONBAN NEVELKEDŐ
GYERMEKEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

STPREV.14. Labancz Eszter Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
ALACSONY ÉS MAGAS RIZIKÓ-BESOROLÁSÚ VÁRANDÓSOK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÖTŐDÉSI STÍLUS, A SZÜLŐI BÁNÁSMÓD ÉS
AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN
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FOGORVOSTUDOMÁNYOK (DENT)
2016. FEBRUÁR 24., 8:45-12:00,

BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

DENT/1 8:45-10:15 Elnök: Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Hadházi Zsófia

DENT.1. Hadházi Zsófia FOK V.
FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
FOGAZATI ELTÉRÉSEK, PARAFUNKCIÓK ÉS BESZÉDHIBÁK
KAPCSOLATA TEJFOGAZATBAN

DENT.2. Lipták Alice FOK V.
FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
A FOGÁSZATI PREVENCIÓ HATÉKONYSÁGA GYERMEKKORBAN

DENT.3. Ngo Hoang Vinh FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
RADIOGRAPHIC EVALUATION OF IN VITRO PALATAL AND BUCCAL
ROOT LESIONS

DENT.4. Pusztai Anna FOK V.
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ ÉS EGÉSZSÉGES PREPUBERTÁS KORÚ
GYERMEKEK FOGÁSZATI ELLÁTÁSA SORÁN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA.

DENT.5. Tar Fábián FOK V.
FOK Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék
A SZILANIZÁLÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A CIRKÓNIUM-DIOXID
ALAPÚ KERÁMIÁKHOZ TÖRTÉNŐ ADHÉZIÓRA

DENT.6. Vékony Barbara FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
A FOGÁSZATI GÓC JELENTŐSÉGE - BETEGEINK RETROSPEKTÍV
VIZSGÁLATA KLINIKÁNK HÁROM ÉVES BETEGANYAGÁBAN
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DENT/2 10:30-12:00 Elnök: Prof. Dr. Márton Ildikó
Harilal Tejal

DENT.7. Harilal,  Tejal FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL LICHEN PLANUS, ORAL
LEUKOPLAKIA AND COMORBID DISEASES

DENT.8. Ghodasara Roshni FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
DOES THE BETTERMENT OF COMORBID DISEASES IMPROVE ORAL
LICHEN PLANUS AND ORAL LEUKOPLAKIA LESIONS

DENT.9. Chandrasekar Abhinav FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
THE POSSIBLE RISK FACTORS FOR HPV INFECTION IN ORAL LICHEN
PLANUS AND ORAL LEKOPLAKIA

DENT.10. Zafari Nooshin FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék
RISK FACTORS FOR GEOGRAPHIC TONGUE

DENT.11. Tatai Dániel FOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
AZ EXTRACELLULARIS MATRIX KIALAKULÁSA FEJLŐDŐ EGÉR
AGYTÖRZSBEN

DENT.12. Heiner Marica Mónika FOK IV.
Élettani Intézet
AZ OXIDATÍV STRESSZ NÖVELI A KAMRAI AKCIÓS POTENCIÁL
IDŐTARTAM RÖVID TÁVÚ VARIABILITÁSÁT



37

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA, GYÓGYSZERANALITIKA,
FARMAKOGNÓZIA, GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA,

GYÓGYSZERFELÜGYELET, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (CHEM)
2016. FEBRUÁR 24., 12:30-15:15,

BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

CHEM/1 12:30-13:45 Elnök: Prof. Dr. Borbás Anikó
Gyurkó Milán

CHEM.1. Gyurkó Milán GYTK IV.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék
BURKHOLDERIA CENOCEPACIA-BÓL IZOLÁLT BC2L-A MANNÓZ-
KÖTŐ LEKTINEK DENDRIMER TÍPUSÚ LIGANDUMAINAK
SZINTÉZISE.

CHEM.2. Kelemen Viktor GYTK V.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék
LIPOFIL OLDALLÁNCCAL MÓDOSÌTOTT TEIKOPLANIN-
SZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA

CHEM.3. Molnár Nikolett GYTK IV.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék
MULTIVALENS RAMNOBIOZID SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS
LEKTINNEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSUK VIZSGÁLATA

CHEM.4. Gyermán Anna GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
14-18 ÉVES KOROSZTÁLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉS
GYÓGYSZERFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE KELET-
MAGYARORSZÁGON

CHEM.5. Milbik Anna GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
SILYBUM MARIANUM (MÁRIATÖVIS, MILK THISTLE) PORBÓL
KÉSZÍTETT KRÉMEK FORMULÁLÁSA ÉS VIZSGÁLATA
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CHEM/2 14:00-15:15 Elnök: Dr. Vecsernyés Miklós
Nemes Dániel

CHEM.6. Nemes Dániel GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
GYÓGYSZERÉSZETI SEGÉDANYAGOK CITOTOXICITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA SEJTKULTÚRA MODELLRENDSZEREN

CHEM.7. Pelyvás Lívia GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
SZILIMARIN-CIKLODEXTRIN TARTALMÚ MÁTRIX TABLETTA
FORMULÁLÁSA ÉS CITOTOXICITÁSI VIZSGÁLATA

CHEM.8. Szlafkai Kinga GYTK V.
GYTK Gyógyszerfelügyeleti és Gyógyszergazdálkodási Tanszék
A KLINIKAI VIZSGÁLATOK HELYZETE ÉS TÁRSADALMI
MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON

CHEM.9. Takács Dóra GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
GAMMA-CIKLODEXTRIN SZÁRMAZÉKOK CITOTOXICITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA

CHEM.10. Tari Lilla GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
HUMÁN CORNEALIS EPITHELSEJT MODELLRENDSZEREK
BEÁLLÍTÁSA IN VITRO GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI
VIZSGÁLATOKHOZ
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ONKOLÓGIA, SUGÁRTERÁPIA, HEMATOLÓGIA-
HEMOSZTAZEOLÓGIA (ONK)

2016. FEBRUÁR 24., 15:45-18:30,
BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

ONK/1 15:45-17:00 Elnök: Prof. Dr. Boda Zoltán
Szabó Vivien

ONK.1. Szabó Vivien ÁOK V.
Szemészeti Klinika
A SZEMFENÉKI THROMBOSIS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ
MACULA OEDEMA BEVACIZUMAB KEZELÉSÉVEL SZERZETT
TAPASZTALATAINK

ONK.2. Árnadóttir, Berglind ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Thrombosis és Haemostasis Központ
BLEEDING TENDENCY MEASURED BY THROMBIN GENERATION IN
PATIENTS WITH SEVERE VITAMIN K ANTAGONIST
OVERDOSE/VÉRZÉSI HAJLAM VIZSGÁLATA TROMBIN GENERÁCIÓ
SEGÍTSÉGÉVEL SÚLYOS K VITAMIN ANTAGONISTA TÚLKEZELÉS
ESETÉN

ONK.3. Bicskó Réka Ráhel ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék
IBRUTINIB KEZELÉS KÖPENYSEJTES LYMPHOMÁBAN

ONK.4. Hershkovitch, Rotem ÁOK VI.
Pathologiai Intézet, Neuropathologiai Tanszék
COMPARATIVE ANALYSIS OF ADULT AND PAEDIATRIC
GLIOBLASTOMA

ONK.5. Kálmándi Rita Angéla OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
A VÉRALVADÁS XIII-AS FAKTORA ÉS A FIBRINOGÉN GAMMA' LÁNC
KÖLCSÖNHATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA SPR TECHNIKÁVAL



40

ONK/2 17:15-18:30 Elnök: Prof. Dr. Illés Árpád
Mester Mária

ONK.6. Mester Mária ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék
AUTOLÓG ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN
ÉS AZ ELSŐ HAZAI HOSSZÚTÁVÚ KÖVETÉSES TAPASZTALATOK

ONK.7. Orosz Lili Egészségpszichológia MSc II.
Magatartástudományi Intézet
A GYERMEKKORI TRAUMATIKUS ÉLMÉNYEK ÉS A FELNŐTTKORI
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA
ONKOLÓGIAI BETEGEK KÖRÉBEN

ONK.8. Solymosi Dóra ÁOK VI.
Onkológiai Klinika
PATOLÓGIAI FAKTOROK VIZSGÁLATA A RECTUM TUMOROK
NEOADJUVÁNS KEMO-RADIOTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉBEN

ONK.9. Szivos László ÁOK IV.
Idegsebészeti Klinika
AZ INVAZIVITÁSBAN SZEREPET JÁTSZÓ EXTRACELLULÁRIS
MÁTRIX MOLEKULÁK SZEREPÉNEK MEGÍTÉLÉSE
GLIOBLASZTÓMÁS BETEGEK TÚLÉLÉSÉBEN

ONK.10. Szuna Kitti ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék
A PERIFÉRIÁS VÉR LYMPHOCYTA-MONOCYTA ARÁNYÁNAK ÉS AZ
INTERIM PET-CT VIZSGÁLAT
EREDMÉNYÉNEK EGYÜTTES PROGNOSZTIKAI ÉRTÉKE HODGKIN-
LYMPHOMÁBAN
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BIOKÉMIA (BICH)
2016. FEBRUÁR 24., 9:00-11:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

BICH/1 9:00-10:15 Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál
Ariaga Anderson

BICH.1. Ariaga Anderson ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet
REGULATION OF A2A ADENOSINE RECEPTOR MEDIATED CYTOKINE
PRODUCTION BY THE INHIBITION OF CATHEPSIN D

BICH.2. Bogár Anita OLKDA BSc III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 BIOLÓGIAI JELENTŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS EGÉR ENZIM ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL

BICH.3. Czinege Rita Biotechnológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
AZ ÉLESZTŐTŐL AZ EMBERIG: A PROTEASZÓMA AKTIVÁTOR
FEHÉRJÉINEK –BLM10/PA200- SZEREPE A MITOKONDRIUM
HOMEOSZTÁZISÁNAK FENNTARTÁSÁBAN

BICH.4. Csutak Tímea Imola OLKDA BSc III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
APOPTOTIKUS ÉS NEKROTIKUS SEJTEK FAGOCITÓZISÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

BICH.5. Medgyesi Barbara Biotechnológia MSc II.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
NFIL3 TRANSZKRIPCIÓS FAKTORT TERMELŐ EGÉR EMBRIONÁLIS
ŐSSEJTEK LÉTREHOZÁSA ÉS JELLEMZÉSE
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BICH/2 10:30-11:45 Elnök: Prof. Dr. Fésüs László
Porkoláb Edit

BICH.6. Porkoláb Edit KLK MSc II.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIMEK SZEREPE MAGAS
VÉRNYOMÁS KIALAKULÁSÁBAN MREN2 TRANSZGENIKUS
ÁLLATMODELLBEN

BICH.7. Sipos Ádám GYTK V.
Orvosi Vegytani Intézet
GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ INHIBITOROK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
EMLŐS TUMOROS SEJTVONALAK PROLIFERÁCIÓJÁRA

BICH.8. Székely Tímea Molekuláris Biológia MSc I.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
ANANDAMID, 2-ARACHIDONIL-GLICERIN, PALMITOIL-ETANOLAMID,
OLEOIL-ETANOLAMID ANALÍZISE HACAT ÉS SZ95
SEJTVONALAKBAN

BICH.9. Szundi Csilla Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
PROTEIN FOSZFATÁZ Z REGULÁTOR FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA
CANDIDA ALBICANS-BAN

BICH.10. Abodunrin Faith ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
LOSS OF TRANSGLUTAMINASE 2 SENSITIZES MICE KEPT ON HIGH
DIET TO DEVELOPING OBESITY AND INSULIN RESISTANCE
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TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA, IDEGSEBÉSZET, MELLKAS-
SEBÉSZET, KÍSÉRLETES SEBÉSZET, SZEMÉSZET (TOS)

2016. FEBRUÁR 24., 12:15-15:30, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

TOS/1 12:15-13:45 Elnök: Dr. Németh Norbert
Juhász Csaba

TOS.1. Juhász Csaba ÁOK V.
Szemészeti Klinika
CORNEÁLIS CROSS-LINKING KEZELÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA
KERATOCONUSBAN

TOS.2. Tóth Noémi ÁOK VI.
Szemészeti Klinika
FÉNYTÖRÉSI ÉS ANATÓMIAI KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA AZ
OKULÁRIS DOMINANCIA ÉS A KEZESSÉG TÜKRÉBEN.

TOS.3. Cseke Barbara Gyöngyi ÁOK VI.
Sebészeti Intézet, Szervtranszplantációs Nem Önálló Tanszék
A DONOR SPECIFIKUS ANTITEST ÉS A PROTEINURIA KAPCSOLATA
VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN

TOS.4. Tóth Fruzsina ÁOK VI.
Sebészeti Intézet, Szervtranszplantációs Nem Önálló Tanszék
GRAFTECTOMIÁK A DEBRECENI VESETRANSZPLANTÁCIÓS
PROGRAMBAN

TOS.5. Várallyai Balázs ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet
A 18F-FDG PET/CT VIZSGÁLAT TERÁPIADÖNTÉSRE GYAKOROLT
HATÁSA PRIMER OPERÁBILIS EMLŐRÁKOK ESETÉN

TOS.6. Silye Annamária ÁOK V.
Ortopédiai Klinika
CEREBRALIS PARESISES BETEGEK NYÍLT ACHILLOTOMIÁJÁNAK
HOSSZÚ TÁVÚ EREDMÉNYEI
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TOS/2 14:00-15:30 Elnök: Dr. Nemes Balázs
Baráth Barbara

TOS.7. Baráth Barbara OLKDA BSc IV.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
VÖRÖSVÉRSEJT DEFORMABILITÁSI ÉS MEMBRÁNSTABILITÁSI
PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSAI FULMINÁNS SZEPSZIS MODELLBEN

TOS.8. David Belkin Nachmias ÁOK V., Din Mann ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
IMPACT OF GROIN FLAP ISCHEMIA-REPERFUSION ON RED BLOOD
CELLS' MICRO-RHEOLOGICAL PARAMETERS IN A FOLLOW-UP
STUDY ON RATS

TOS.9. Din Mann ÁOK V., David Belkin Nachmias ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
INTRA- AND POSTOPERATIVE MICROCIRCULATORY AND
MORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF GROIN FLAP ISCHEMIA-
REPERFUSION IN THE RAT

TOS.10. Szabó Balázs ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
MIKROSEBÉSZETI ÉREGYESÍTÉSI TECHNIKÁK NYOMÁSTŰRŐ- ÉS
ÁTERESZTŐKÉPESSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
BIOPREPARÁTUMOKON

TOS.11. Varga Gábor ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
AZ ABDOMINALIS COMPARTMENT SZINDRÓMA TÖBBSZERVI
MICROCIRCULATIÓS ÉS MICRO-RHEOLOGIAI VÁLTOZÁSAINAK
VIZSGÁLATA KÍSÉRLETES MODELLEN

TOS.12. Ökrös Konrád ÁOK V.
Traumatológiai Tanszék
A DE ÁOK TRAUMATOLÓGIAI TANSZÉKEN AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN
VÁLLPROTÉZISSEL MŰTÖTT BETEGEK UTÁNKÖVETÉSE
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KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA, NUKLEÁRIS MEDICINA (KD)
2016. FEBRUÁR 24., 16:00-18:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

KD/1 16:00-17:15 Elnök: Dr. Varga József
Albert Orsolya

KD.1. Albert Orsolya OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet
SZÍNES PALETTA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CT
KÉPEKNÉL

KD.2. Borvíz Zsuzsanna OLKDA BSc IV.
Nukleáris Medicina Intézet
MRI SZEKVENCIA OPTIMALIZÁLÁSA RELAXOMETRIAI ADATOK
SEGÍTSÉGÉVEL

KD.3. Madar Angelika OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet
ADAPTÍV RÖNTGENCSŐ FESZÜLTSÉGGEL MŰKÖDŐ CT DÓZIS-
MODULÁCIÓ VIZSGÁLATA

KD.4. Nyilas Vivien OLKDA BSc IV.
Nukleáris Medicina Intézet
A DEFAULT MODE NETWORK RÉGIÓRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA
NYUGALMI FMRI MÉRÉSEKKEL

KD.5. Szolnoki Bianka OLKDA BSc III.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
KISÁLLAT SZERVEIBEN AKKUMULÁLÓDOTT GADOLÍNIUM MÉRÉSE
A FÖLD MÁGNESES TERÉN
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KD/2 17:30-18:45 Elnök: Prof. Dr. Berényi Ervin
Völgyesi Tilda

KD.6. Völgyesi Tilda OLKDA BSc III.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
EGYIPTOMI MÚMIÁK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA - AZ
ALKALMAZOTT POST-PROCESSING TECHNIKÁK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

KD.7. Bujdosó Blanka OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet
SZÖVETI HETEROGENITÁST ANALIZÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPES
PROGRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

KD.8. Kövér Máté ÁOK V.
Kardiológiai Klinika
BAL KAMRAI REMODELLING VIZSGÁLATA SZÍVIZOM PERFÚZIÓS
SPECT-EL NAGY KITERJEDÉSŰ SZÍVIZOM INFARKTUST KÖVETŐEN

KD.9. Petró Attila Mátyás ÁOK VI.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
BLOCKED ÉS EVENT-RELATED NYELVI FUNKCIONÁLIS MRI
PARADIGMA DESIGN ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MŰTÉTI
TERVEZÉSBEN

KD.10. Savvas Nikolaides Tampouris ÁOK VI., Shayan  Assadinia ÁOK V.
Radiológiai Klinika; Diagnoscan Magyarország Kft.
RESULTS OF NEUROINTERVENSION OF 2010-15 STROKE PATIENTS AT
UNIVERSITY OF DEBRECEN , RADIOLOGY
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SEJTBIOLÓGIA (SBG)
2016. FEBRUÁR 25., 8:00-11:45, ELMÉLETI TÖMB

SBG/1 8:00-9:15 Elnök: Prof. Dr. Vereb György
Ben Aurele

SBG.1. Ben Aurele ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet
THE ROLE OF SMOOTHELIN-LIKE PROTEIN 1 IN ENDOTHELIAL
BARRIER FUNCTION

SBG.2. Fáber Zsuzsanna OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
A XIII-AS FAKTOR HATÁSA A SIMAIZOMSEJTEK PROLIFERÁCIÓJÁRA
ÉS MIGRÁCIÓJÁRA

SBG.3. Gyöngy Zsuzsanna Molekuláris Biológia MSc I.
Biofizikai- és Sejtbiológiai Intézet
AZ ABCG2 KONFORMÁCIÓ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA
FLUORESZCENCIÁS MÓDSZEREKKEL

SBG.4. Lovas Bence Biológia BSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
A LITOKÓLSAV CSÖKKENTI A 4T1 EMLŐKARCINÓMA SEJTEK
ÁTTÉTKÉPZŐ KÉPESSÉGÉT EGÉRMODELLBEN

SBG.5. Molnár Tamás Molekuláris Biológia MSc II.
Immunológiai Intézet
A KASZPÁZ-9 SZEREPE NEKROPTÓZISBAN
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SBG/2 9:30-10:30 Elnök: Prof. Dr. Virág László
Pálfi Andrea

SBG.6. Pálfi Andrea ÁOK V., Szegeczki Vince ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A MECHANIKAI INGER ÉS A KÉTPÓRUSÚ KÁLIUM CSATORNÁK
KAPCSOLATA "HIGH DENSITY" PORCKULTÚRÁBAN

SBG.7. Patel,Mahul ÁOK III.
Orvosi Vegytani Intézet
PROTEIN PHOSPHATASE INHIBITORS IN NEUROTRANSMITTER
RELEASE

SBG.8. Sambo Victor Garba ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet
THE ROLE OF A2A-ADENOSINE RECEPTOR IN THE LYSOSOMAL
TRAFFICKING OF MACROPHAGES

SBG.9. Simon Dorina Viktória OLKDA BSc IV.
University of Edinburgh, School of Biological Sciences, Institute of Immunology
and Infection Research, Edinburgh, UK; Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó
Diagnosztikai tanszék
A TRYPANOSOMA BRUCEI DIFFERENCIÁLÓDÁSA SORÁN
BEKÖVETKEZŐ TBPIP39 LOKALIZÁCÓ VÁLTOZÁS VIZSGÁLATA
FLUORESZCENS TECHNIKÁVAL
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SBG.3 10:45-11:45 Elnök: Prof. Dr. Tőzsér József
Takács Erika

SBG/10. Takács Erika ÁOK IV.
Élettani Intézet; Immunológiai Intézet
AZ ENDOKANNABINOID TÓNUS MODULÁCIÓJÁNAK HATÁSAI
HUMÁN SZEBOCITÁKON

SBG.11. Tóth Andrea Molekuláris Biológia MSc I.
Belgyógyászati Intézet
HUMÁN LENCSE EPITÉLSEJTEK OSZTEOBLASZT IRÁNYÚ
DIFFERENCIÁCIÓJA ÉS LEHETSÉGES SZEREPE KATARAKTA
KIALAKULÁSÁBAN

SBG.12. Ujlaki Gyula Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet
MÁSODLAGOS EPESAVAK HATÁSA AZ OVÁRIUM ÉS TÜDŐ
KARCINÓMASEJTEK METABOLIZMUSÁRA

SBG.13. Yazaki, Rei ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet
FINDING A NEW REGULATORY FUNCTION FOR THE PROTEASOME
ACTIVATOR BLM10/PA200 IN A CELLULAR MODEL FOR
HUNTINGTON’S DISEASE
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KARDIOVASZKULÁRIS MEDICINA (KARDIOLÓGIA, SZÍVSEBÉSZET)
(KVM)

2016. FEBRUÁR 25., 12:15-16:30, ELMÉLETI TÖMB

KVM/1 12:15-13:30 Elnök: Prof. Dr. Soltész Pál
Ágoston András

KVM.1. Ágoston András ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet
A VESZÉLYEZTETETT SZÍVIZOM TERÜLET NAGYSÁGÁNAK ÉS
PERFÚZIÓJÁNAK SZEREPE INTRAAORTIKUS BALLONPUMPÁVAL
KEZELT AKUT SZÍVELÉGTELENSÉGGEL SZÖVŐDÖTT AKUT
KORONÁRIA SZINDRÓMÁBAN SZENVEDŐ BETEGCSOPORTBAN

KVM.2. Kuthi Luca Katalin ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
ISCHEMIÁS MITRALIS REGURGITATIO

KVM.3. Óvári Péter ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
CORONARIA EMBÓLIA OKOZTA MYOCARDIALIS INFARCTUS
DIAGNOSZTIKAI NEHÉZSÉGEI

KVM.4. Penczu Bence ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
A PLAKK KARAKTERISZTIKA SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AZ
ÁRAMLÁS TEKINTETÉBEN STEMI ÉS NSTEMI-N ÁTESETT
BETEGEKBEN 3D CORONARIA REKONSTRUCKIÓVAL.

KVM.5. Rudolf Nóra ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
CORONARIA THROMBUS ASPIRATIO HATÁSA A MICROVASCULARIS
FUNKCIÓT JELLEMZŐ PARAMÉTEREKRE, ST ELEVATIÓS
MYOCARDIALIS INFARCTUSBAN
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KVM/2 13:45-15:00 Elnök: Dr. Szerafin Tamás
Diószegi Petra

KVM.6. Diószegi Petra KLK MSc II.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
SZÍVINFARKTUST KÖVETŐ REMODELLING TENASZCIN-C KNOCK-
OUT EGEREKBEN

KVM.7. Flaskó Anna Orsolya ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék; Szemészeti Klinika
A REOFEREZIS KOMPLEX ANGIOLÓGIAI HATÁSAI

KVM.8. Illési Ádám ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet
ANTIKOAGULÁCIÓS ÉS ANTITROMBOTIKUS KEZELÉSI STRATÉGIÁK
PITVARFIBRILLÁCIÓBAN ÉS KOSZORÚÉR BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ
BETEGEK STENT-IMPLANTÁCIÓJA KAPCSÁN

KVM.9. Kozma Kinga ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
A RÖVID TÁVÚ TÚLÉLÉS PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐI AKUT
KORONÁRIA SZINDRÓMÁHOZ TÁRSULÓ ABORTÁLT SZÍVHALÁL
ESETÉN

KVM.10. Szögi Emese ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
HEMOSZTÁZIS PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ
PITVARFIBRILLÁCIÓ ABLÁCIÓS TECHNIKÁK SORÁN
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KVM/3 15:15-16:30 Elnök: Prof. Dr. Csanádi Zoltán
Török Judit

KVM.11. Török Judit ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék
ILIACALIS STENTEK NYITVAMARADÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK: ALSÓ VÉGTAGI ÉRSZŰKÜLETES BETEGEK KLINIKAI
ADATAINAK RETROSPEKTÍV ELEMZÉSE

KVM.12. Üveges Áron ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
A KOSZORÚÉRFESTÉS HÁROMDIMENZIÓS REKONSTRUKCIÓJÁBÓL
SZÁMÍTHATÓ PARAMÉTEREK ÉS A STENTBEÜLTETÉST KÖVETŐ
RESTENOSIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

KVM.13. Ványai Beatrix ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet
IN-STENT RESTENOSIS KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
VIZSGÁLATA

KVM.14. Windisch Márk KLK MSc II., Erdei Tamás GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék
AZ A1 ADENOZIN RECEPTOR MEDIÁLTA DIREKT POZITÍV
INOTRÓPIA, MINT AZ EMBERI MYOCARDIUM LEHETSÉGES
VÁLASZA A KRÓNIKUS ISCHAEMIÁRA

KVM.15. Mandzák Ákos ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
TÍZ ÉVES TÚLÉLÉS A 3 ÉR CORONARIA BETEGEK KÖRÉBEN
RETROSPECTÍV SYNTAX SCORE EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN
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FARMAKOLÓGIA, GYÓGYSZERHATÁSTAN, KLINIKAI
GYÓGYSZERÉSZET (PHARM)

2016. FEBRUÁR 25., 8:15-11:15, SZÜLÉSZETI KLINIKA

PHARM/1 8:15-9:30 Elnök: Prof. Dr. Tósaki Árpád
Fodor Tamás

PHARM.1. Fodor Tamás ÁOK VI., Magyar Anna Paula ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
SZELÉNVEGYÜLETEK SEJTPROLIFERÁCIÓRA ÉS A DOXORUBICIN
CITOTOXICITÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK IN VITRO
VIZSGÁLATA

PHARM.2. Helgadóttir Sólveig Lind ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
THE CARDIOVASCULAR SIDE EFFECTS OF THE MYOSIN ACTIVATOR
OMECAMTIV MECARBIL

PHARM.3. Ráduly Arnold Péter ÁOK III.
Orvosi Vegytani Intézet
AZ NMNAT-1 VIZSGÁLATA HUMÁN TUMOR SEJTVONALAKON

PHARM.4. Lampé Nóra GYTK V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A HŐSOKK FEHÉRJÉK INZULINÉRZÉKENYÍTŐ HATÁSÁNAK
FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

PHARM.5. Oláh Nikolett ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
SZULFHIDRIL (SH) CSOPORTOT MÓDOSÍTÓ VEGYÜLETEK
VAZOAKTÍV HATÁSAI KÜLÖNBÖZŐ ÉRTERÜLETEKEN
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PHARM/2 9:45-11:15 Elnök: Prof. Dr. Halmos Gábor
Masuda Layla

PHARM.6. Masuda, Layla ÁOK V., Farajalla, Mohammed ÁOK V.
Élettani Intézet
CHARACTERISATION OF THE CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGICAL
ACTIONS OF OMECAMTIV MECARBIL

PHARM.7. Szabó Gábor ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
D VITAMIN HIÁNY OKOZTA MAGATARTÁSZAVAR VIZSGÁLATA
EGEREKBEN

PHARM.8. Kiss Attila István GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék
AZ ANGIOTENSIN-II ÉS AZ AUTOFÁGIA KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA H9C2 SEJTEKEN

PHARM.9. Nagy Máté Biotechnológia MSc II.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék
A HEMOXIGENÁZ-1 ÉS AZ AUTOFÁGIA KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA SZÍVIZOMSEJTEKEN

PHARM.10. Tósaki Ágnes ÁOK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék
ISOPROTERENOL INDUKÁLTA KAMRAI ARITMIA HATÁSA A
SZÍVFUNKCIÓRA ÉS AZ AUTOFÁGIÁS FOLYAMATOKRA "IN VITRO"

PHARM.11. Bagoly Kata ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet
LEVOSIMENDAN ALKALMAZÁS EREDMÉNYEI ELŐREHALADOTT
STÁDIUMÚ KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELEN BETEGEKBEN
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GYERMEKGYÓGYÁSZAT, INFEKTOLÓGIA, PULMONOLÓGIA (PED)
2016. FEBRUÁR 25., 11:45-15:45, SZÜLÉSZETI KLINIKA

PED/1 11:45-13:00 Elnök: Prof. Dr. Balla György
Erdei Tamás

PED.1. Erdei Tamás GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék
A DIMETILARGININEK (ADMA, SDMA) JELENTŐSÉGE KRÓNIKUS
ALSÓ LÉGÚTI GYULLADÁSSAL JÁRÓ BETEGSÉGEKBEN (ASTHMA
BRONCHIALE, COPD, ACOS)

PED.2. Falcsik Rebeka Judit ÁOK V.
Tüdőgyógyászati Klinika
ASZTMÁS BETEGEK ADHERENCIÁJA - MITŐL IS FÜGG IGAZÁN?

PED.3. Jámbor Anna ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
HOGYAN ÉRINTI A MIGRÁCIÓ A DEBRECENI GYERMEKKLINIKÁN
FOLYÓ ELLÁTÁST

PED.4. Kiléber Ágnes ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
RITKA VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG-SZINDRÓMÁK
GYORSULT POSTNATALIS NÖVEKEDÉS HÁTTERÉBEN

PED.5. Kóródi Sándor Miklós ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
GYERMEK OTTHONLÉLEGEZTETÉSI PROGRAM
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PED/2 13:15-14:30 Elnök: Prof. Dr. Oláh Éva
Kovács Dóra

PED.6. Kovács Dóra ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet; Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetika
Tanszék
CYSTINURIA GENETIKAI ANALÍZISE KLINIKAI EXOM
SZEKVENÁLÁSSAL

PED.7. Magócs Dávid ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Ritka Betegségek Tanszék
A PARESISEK RITKA OKI HÁTTERE: MIKOR GONDOLJUNK RÁ?

PED.8. Molnár Zsolt ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Klinikai Farmakológiai, Infektológiai
és Allergológiai Intézet
TARTSUNK-E A CYTOMEGALOVÍRUSTÓL - RETROSPEKTÍV ANALÍZIS
55 IMMUNKOMPETENS BETEG AKUT FERTŐZÉSE KAPCSÁN

PED.9. Nagy Rita ÁOK V., Szekeres Klaudia ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatologiai Tanszék
A BILIRUBIN SZINT ÉS A KORASZÜLÖTT RETINOPATHIA
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA A 2013-14-ES ÉVBEN SZÜLETETT
EXTRÉM KISSÚLYÚ ÚJSZÜLÖTTEK KÖZÖTT

PED.10. Baranyi Petra ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet; Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
Gyermek Szívközpont
A FONTAN KERINGÉS MORTALITÁSÁT ÉS MORBIDITÁSÁT
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI
BETEGANYAG ALAPJÁN
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PED/3 14:45-15:45 Elnök: Prof. Dr. Kiss Csongor
Paluska Mariann

PED.11. Paluska Mariann ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐK GYERMEKKORI AKUT MYELOID
LEUKÉMIÁBAN

PED.12. Petrilla Petra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
MENNYIRE FÁJ EGY GYERMEKNEK? - FÁJDALOM MÉRÉSE
GYERMEKKORBAN

PED.13. Szekeres Klaudia ÁOK VI., Nagy Rita ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatologiai Tanszék
A LÉLEGEZTETÉSI STRATÉGIÁK FINOMÍTÁSA KIMUTATHATÓ
HATÁSSAL VAN-E AZ EXTRÉM KIS SÚLYÚ KORASZÜLÖTTEK
UTÓBETEGSÉGEINEK KIALAKULÁSÁRA?

PED.14. Vargha Edit ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
GYERMEKKORI DIABETES HATÁSA A CSALÁDOK ÉLETMINŐSÉGÉRE
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KLINIKAI ÉS ELMÉLETI EPIDEMIOLÓGIA, EGÉSZSÉGÜGYI
SZERVEZÉS ÉS MENEDZSMENT (EPIDM)

2016. FEBRUÁR 25., 16:15-19:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

EPIDM/1 16:15-17:30 Elnök: Dr. Bíró Klára
Osarenren Idemudia

EPIDM.1. Osarenren Idemudia ÁOK VI.
Kórházhigiénés Osztály
EPIDEMIOLOGY OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS IN THE
CLINICAL CENTER OF UNIVERSITY OF DEBRECEN BETWEEN 2011-
2014

EPIDM.2. Óbert Marianna ÁOK V.
NK Megelőző Orvostani Intézet; BTK Pszichológiai Intézet
FONENDOSZKÓP SZÍNPAD - A KISISKOLÁS KOROSZTÁLY
EGÉSZSÉGÜGYI FÉLELMEINEK ÚJ PREVENCIÓS LEHETŐSÉGE

EPIDM.3. Szabóné Gombkötő Éva Egészségügyi menedzser MSc II.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztika és Epidemiológia Tanszék; NK,
Magatartástudományi Intézet
ALAPELLÁTÁS-FEJLESZTÉSI MODELLPROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN

EPIDM.4. Illyés Vanda Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Moreira Leo Vinicius FOK IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet
BRAZÍLIA ÉS MAGYARORSZÁG GYERMEKKORI
FOGSZUVASODÁSÁNAK ÉS PREVENCIÓS ELLÁTÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

EPIDM.5. Varga Nándor József Táplálkozástudományi MSc I., Fehér
Sándor Táplálkozástudományi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE A DIABÉTESZ KIALAKULÁSÁBAN
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EPIDM/2 17:45-19:00 Elnök: Dr. Bíró Klára
Ani Jane

EPIDM.6. Ani Jane Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
ATTITUDES OF HEALTHCARE WORKERS TOWARDS HIV PATIENTS IN
NIGERIA

EPIDM.7. Egri Ágnes Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
A „SELF-MANAGEMENT” LEHETŐSÉGE A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES
MELLITUS ELLÁTÁSA SORÁN HAZÁNKBAN

EPIDM.8. Kis Gyöngyi Népegészségügyi MSc I., Gercsák Klaudia
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
SZEGREGÁLT TELEPEK INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAINAK
JELLEMZÉSE

EPIDM.9. Nemes Dániel GYTK V.
GYTK Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék
A CANNABIS SATIVA/INDICA GYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSA ÉS
MEGÍTÉLÉSE

EPIDM.10. Jámbor Anna ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Sürgősségi Orvostani Tanszék; Biofizikai és
Sejtbiológiai Intézet
AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS GYAKORLATI KIVITELEZÉSÉNEK
FELMÉRÉSE ORVOSTANHALLGATÓK KÖRÉBEN
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ANATÓMIA, MORFOLÓGIA, FEJLŐDÉSBIOLÓGIA, PATOLÓGIA,
HISZTOLÓGIA, IGASZSÁGÜGYI ORVOSTAN (PATH)

2016. FEBRUÁR 25., 8:00-11:45,
BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

PATH/1 8:00-9:15 Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós
Dóra Fanni

PATH.1. Dóra Fanni Molekuláris Biológia MSc I.
Élettani Intézet; Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A PAX2 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR, MINT GÁTLÓ SEJT MARKER A
GERINCVELŐ HÁTSÓ SZARVÁBAN

PATH.2. Hadjikyriacou, Eleni ÁOK V., Dóra Fanni Molekuláris Biológia
MSc I.
Élettani Intézet; Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
ENZYMATIC DISRUPTION OF EXTRACELLULAR MATRIX PROMOTES
DENDRITIC GROWTH AND BRANCHING OF SPINAL DORSAL HORN
NEURONS

PATH.3. Horák Emma Róza ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A SZEMAFORIN JELÁTVITEL SZEREPE A GERINCVELŐ HÁTSÓ
SZARVÁNAK FEJLŐDÉSÉBEN

PATH.4. Sivadó Miklós GYTK V.
Élettani Intézet; MTA-DE-NAP B-Fájdalom Kontroll Kutatócsoport
SZEROTONINERG IDEGSEJTEKBEN CHANNELRHODOPSINT
EXPRESSZLÓ EGÉRTÖRZS KARAKTERIZÁLÁSA A LESZÁLLÓ
FÁJDALOMMODULÁCIÓ GERINCVELŐI SZINTŰ OPTOGENETIKAI
VIZSGÁLATÁT CÉLZÓ KÍSÉRLETEKHEZ

PATH.5. Nagy Zoltán ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A PACAP FELTÉTELEZETT SZEREPE A FOGFEJLŐDÉS SORÁN
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PATH/2 9:30-10:30 Elnök: Prof. Dr. Matesz Klára
Sulik Máté

PATH.6. Sulik Máté ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
IN VIVO KÉT-FOTON MIKROSZKÓPOS KÉPALKOTÁS A GERINCVELŐ
HÁTSÓ SZARVI NEURONOK MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATÁRA.

PATH.7. Edita Lőrinczová ÁOK IV.
Pathologiai intézet
A SZÖVETI HYPOXIA JELEINEK VIZSGÁLATA DIFFÚZ NAGY B-
SEJTES LYMPHOMÁBAN

PATH.8. Szegeczki Vince ÁOK IV., Pálfi Andrea ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
HOGYAN VÁLTOZIK A PACAP JELÁTVITELÉNEK ÚTVONALA
ALZHEIMERES EGEREK HERÉJÉBEN?

PATH.9. Galambosi, Gréta ÁOK V.
Pathologiai Intézet
TERÁPIÁS JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ PROGNOSZTIKUS ÉS PREDIKTÍV
MARKEREK A PULMONÁLIS ONKOLÓGIÁBAN
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PATH/3 10:45-11:45 Elnök: Dr. Méhes Gábor
Krűmmel Dorina

PATH.10. Krűmmel Donia ÁOK V.
Pathologiai Intézet
IMMUNOPATHOLOGICAL PARAMETERS POTENTIALLY
INFLUENCING MONOCLONAL ANTIBODY BASED  THERAPEUTIC
RESPONSE IN AGGRESSIVE LYMPHOMA

PATH.11. Tisza Katalin ÁOK V.
Igazságügyi Orvostani Intézet
BŰNCSELEKMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ SÉRÜLÉSEK
TRAUMATOLÓGIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI
SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

PATH.12. Tomcsik Lilla Éva ÁOK V.
Pathologiai Intézet
BRAF MUTÁCIÓ VIZSGÁLATA PAPILLARIS PAJZSMIRIGY
CARCINOMÁKBAN

PATH.13. Mohácsi Réka KLK MSc II.
Onkológiai Intézet
AZ OSZTÓDÁSI RÁTA VIZSGÁLATA EMLŐTUMOROK DIGITÁLIS
KÉPANALÍZISE RÉVÉN
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UROLÓGIA, SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT (GUR)
2016. FEBRUÁR 25., 12:15-16:30,

BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

GUR/1 12:15-13:30 Elnök: Prof. Dr. Póka Róbert
Ditrói Balázs

GUR.1. Ditrói Balázs ÁOK V., Flesch Gordon ÁOK IV.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
NEOADJUVÁNS BIP KEMOTERÁPIA HATÁSA A KITERJESZTETT
MŰTÉTTEL KEZELT KORAI MÉHNYAKRÁK GYÓGYULÁSI
EREDMÉNYEIRE.

GUR.2. Flesch Gordon ÁOK IV., Ditrói Balázs ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
NEOADJUVÁNS BIP KEMOTERÁPIA HATÉKONYSÁGA LOKÁLISAN
ELŐREHALADOTT CERVIXCARCINOMÁBAN

GUR.3. Kovács Andrea ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SPONTÁN ÉS ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓVAL FOGANT
TERHESSÉGEK SZÜLÉSZETI JELLEMZŐI

GUR.4. Mihali Pál ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A DEBRECENI NŐI KLINIKÁN MÉHNYAKRÁK MIATT VÉGZETT
FERTILITÁS MEGŐRZŐ KITERJESZTETT MŰTÉTEK
EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTORAINAK
VIZSGÁLATA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

GUR.5. Papp Éva Katinka ÁOK VI., Báthori Ágnes ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMÁS (PCOS) BETEGEK JELLEMZŐ
FENOTÍPUSAI A NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA BETEGANYAGÁBAN
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GUR/2 13:45-15:00 Elnök: Prof. Dr. Póka Róbert
Vida Beáta

GUR.6. Vida Beáta ÁOK IV.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
ELSŐ, MÁSODIK ÉS TÖBBEDIK VONALBAN ALKALMAZOTT
PLATINA-BÁZISÚ VALAMINT PLATINAMENTES KEMOTERÁPIA
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A DE ÁOK NŐGYÓGYÁSZATI
ONKOLÓGIAI NEM ÖNÁLLÓ TANSZÉK PETEFÉSZEKRÁKOS
BETEGANYAGÁBAN

GUR.7. Tamasi Brigitta ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Istenhegyi Géndiagnosztikai,
Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum
HAZAI TAPASZTALATOK AZ ÚJ NON-INVAZÍV MAGZATI NIFTY
TESZTTEL

GUR.8. Somogyi Tamás ÁOK V.
Urológiai Klinika
HÚGYCSŐPLASZTIKA EGYÜLÉSBEN

GUR.9. Dócs János ÁOK V.
Urológiai Klinika
MAGAS SEMICASTRATIO HATÁSA A FERTILITÁSRA

GUR.10. Molnár Márk ÁOK V.
Urológiai Klinika
KÜLÖNBÖZŐ SEBÉSZI SPERMIUMNYERÉSI TECHNIKÁK
EREDMÉNYESSÉGE
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GUR/3 15:15-16:30 Elnök: Dr. Flaskó Tibor
Monyók Ádám

GUR.11. Monyók Ádám ÁOK VI.
Urológiai Klinika
A NYÍLT ÉS LAPAROSZKÓPOS CISZTEKTÓMIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GUR.12. Oladokun, Hannah ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetikai Tanszék
CORRELATION BETWEEN CLASSICAL SEMEN PARAMETERS, SPERM
NUCLEAR CONDENSATION AND DNA FRAGMENTATION INDEX IN
INFERTILE, OLIGOZOOSPERMIC MALES

GUR.13. Rony Emmer ÁOK V.
Urológiai Klinika
SEXUAL DYSFUNCTION AMONG COUPLES VISITING ANDROLOGY
OUTPATIENT OFFICE

GUR.14. Schnémann Bence ÁOK V.
Urológiai Klinika
PÉNISZ PROTÉZIS IMPLANTÁCIÓ

GUR.15. Shamaki Garba Rimamskep ÁOK VI.
Urológiai Klinika
GAS ANALYSIS OF TESTICULAR BLOOD
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PRIMER PREVENCIÓ (GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, ÉDESANYÁK,
FIATALOK EGÉSZSÉGE) (PPREV2)

2016. FEBRUÁR 25., 8:15-11:00, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

PPREV2/1 8:15-9:30 Elnök: Dr. Kósa Karolina
Kissová Tamara

PPREV2.1. Kissová Tamara Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
ANYASÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLEKEDÉSEK ÉS AZOK HATÁSA
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ANYASÁG MÍTOSZÁRA

PPREV2.2. Vezse Vivien Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; BTK Pszichológiai Intézet
SZŰRŐESZKÖZ A POSZTPARTUM SZORONGÁSOS ZAVAROKRA VALÓ
VESZÉLYEZTETETTSÉG MÉRÉSÉRE

PPREV2.3. Gyenge Ágnes Dóra Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; BTK Pszichológiai Intézet
DISSZOCIÁCIÓ ÉS SÉMAMÓDOK VIZSGÁLATA A POSZTPARTUM
SZORONGÁS HÁTTERÉBEN

PPREV2.4. Gergely Szilvia Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék
SERDÜLŐKORÚAK LELKI EGÉSZSÉGE

PPREV2.5. Turi Renáta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék
DEBRECENI ÉS VIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK MENTÁLIS
EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
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PPREV2/2 9:45-11:00 Elnök: Dr. Kósa Karolina
Kerékgyártó Enikő

PPREV2.6. Kerékgyártó Enikő Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
III.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék
A KÖZÉPISKOLÁSOK DOHÁNYZÁSI, ALKOHOL ÉS
DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI.

PPREV2.7. Pénzes Gabriella Népegészségügyi MSc II.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék
AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
HELYZET KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA FIATALOK KÖRÉBEN

PPREV2.8. Sebő Evelin Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Szilágyi Szabina Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDDAL KAPCSOLATOS ISMERETEK
FELMÉRÉSE ÉS LEHETSÉGES INTERVENCIÓK EGY VIDÉKI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

PPREV2.9. Gyarmati Éva Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Magatartástudományi Intézet
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKET
CÉLZÓ TANÓRÁN KÍVÜLI TANODA PROGRAM HATÉKONYSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA

PPREV2.10. Szilágyi Szabina Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Sebő Evelin Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZEREPE A GYERMEKKORI ELHÍZÁS
PREVENCIÓJÁBAN
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KLINIKAI IMMUNOLÓGIA, REUMATOLÓGIA, BŐRGYÓGYÁSZAT
(IRD)

2016. FEBRUÁR 25., 11:30-15:30, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

IRD/1 11:30-12:45 Elnök: Prof. Dr. Remenyik Éva
Aradi Zsófia

IRD.1. Aradi Zsófia ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék
ÍZÜLETI MANIFESZTÁCIÓK JELLEMZÉSE SJÖGREN-SZINDRÓMÁS
BETEGEINKBEN

IRD.2. Barta Barbara Alexandra ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
FRAKCIONÁLT ER:YAG LÉZER ELŐKEZELÉS ÉS A KONVENCIONÁLIS
PHOTODYNÁMIÁS TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTINIKUS KERATOSISOK TERÁPIÁJÁBAN

IRD.3. Béldi Tibor Gábor ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék
TERÁPIA REFRAKTER DERMATO- ÉS POLYMYOSITISES BETEGEK
BIOLÓGIAI TERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZA

IRD.4. Fodor Annamária ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
ABLATIVE LASER KEZELÉS HAILEY-HAILEY BETEGSÉGBEN

IRD.5. Halász Hajnalka Emese OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet
HLA B27 ANTIGÉN MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÁRAMLÁSI
CITOMETRIÁS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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IRD/2 13:00-14:15 Elnök: Prof. Dr. Dankó Katalin
Horváth Adrienn

IRD.6. Horváth Adrienn ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
PSORIASISOS BETEGEK JELLEMZŐINEK ÉS TÁJÉKOZOTTSÁGÁNAK
FELMÉRÉSE HAZAI ÉS OLASZ PSORIASIS CENTRUMBAN

IRD.7. Kekecs Ivett OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet
FAGOCITA AKTIVITÁS VIZSGÁLAT INGOFLOW KIT ( EXBIO)
SEGÍTSÉGÉVEL

IRD.8. Kovács Evelin ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék
ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK KEVERT KÖTŐSZÖVETI
BETEGSÉGBEN

IRD.9. Kovács Nóra ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
A REUMATOLÓGIAI KÉPZETTSÉG ÉS FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE
CSALÁDORVOSOK KÖRÉBEN

IRD.10. Tirincsi Andrea OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet
AZ IRAK 1 GÉN EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA MYOSITISES
BETEGEKBEN
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IRD/3 14:30-15:30 Elnök: Prof. Dr. Bodolay Edit
Vanczák Róbert

IRD.11. Vanczák Róbert ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
A TARGET SPECIFIKUS PANKREÁSZ ELLENES ANTITESTEK
GYAKORIAK PRIMER SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITISBEN ÉS
ÖSSZEFÜGGÉST MUTATNAK A SÚLYOSABB
BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL.

IRD.12. Váradi Andrea ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
B-SEJT GÁTLÓ TERÁPIÁVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK
AUTOIMMUN BETEGSÉGEKBEN

IRD.13. Varga Krisztina ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
RIZIKÓFAKTOROK ÉS ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA KRÓNIKUS
VÉNÁS KERINGÉSI ELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL 18
ÉV FELETTI POPULÁCIÓBAN

IRD.14. Vincze Anett ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék
CSONTTÖRÉS KOCKÁZAT VIZSGÁLATA IDIOPATHIÁS
INFLAMMATORIKUS MYOPATHIÁS BETEGEKBEN
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MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA (MOL)
2016. FEBRUÁR 25., 16:00-18:45, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

MOL/1 16:00-17:15 Elnök: Prof. Dr. Dombrádi Viktor
Viczján Gábor

MOL.1. Viczján Gábor OLKDA BSc IV.
Orvosi Vegytani Intézet
PARP-1 SZEREPE A MAKROFÁG POLARIZÁCIÓBAN

MOL.2. Johnsen, Erik Otter ÁOK IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
CHARACTERIZATION OF PUTATIVE RETINAL STEM CELLS IN THE
ADULT HUMAN EYE

MOL.3. Kovács Patrik Bence Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet
PSUPER ALAPÚ SHRNS KONSTRUKTOK LÉTREHOZÁSA

MOL.4. Reszegi Andrea Margit Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
POLIFENOLOK HATÁSA A PROTEIN FOSZFATÁZOK AKTIVITÁSÁRA
ÉS DAGANATOS SEJTEK ÉLETKÉPESSÉGÉRE

MOL.5. Simon Dorina Viktória OLKDA BSc IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
UBIKVITINSZERŰ FEHÉRJÉK KONJUGÁGLÁSA TRANSZGLUTAMINÁZ
ENZIMEK ÁLTAL
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MOL/2 17:30-18:45 Elnök: Prof. Dr. Szondy Zsuzsa
Skopál Adrienn

MOL.6. Skopál Adrienn GYTK V.
Orvosi Vegytani Intézet
AZ ADENOZIN 2A RECEPTOR ÉS A KATEPSZIN D PROTEÁZ
KÖLCSÖNHATÁSÁNAK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

MOL.7. Szabó Krisztina Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet
CANDIDA ALBICANS SER/THR SPECIFIKUS PROTEIN
FOSZFATÁZÁNAK SZERKEZET-FUNKCIÓ VIZSGÁLATA

MOL.8. Tari Dóra ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet
AZ INZULINREZISZTENCIA MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSÁNAK
VIZSGÁLATA VÁZIZOMZATBAN

MOL.9. Thalwieser Zsófia Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet
A PROTEIN FOSZFATÁZ 2A ÉS A FLOTILLIN-1 FEHÉRJE
KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

MOL.10. Vágó Judit Molekuláris Biológia MSc II.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
SEPTINEK PORCOSODÓ HUMÁN MEZENHIMÁLIS ŐSSEJT
KULTÚRÁKBAN
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NEUROLÓGIA, NEUROVASZKULÁRIS MEDICINA, PSZICHIÁTRIA,
ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA, SÜRGŐSSÉGI

BETEGELLÁTÁS (NPER)
2016. FEBRUÁR 26., 8:00-12:15, ELMÉLETI TÖMB

NPER/1 8:00-9:15 Elnök: Prof. Dr. Fekete István
Collins, Clifford

NPER.1. Collins, Clifford ÁOK IV.
NK Magatartástudományi Intézet
PUBLIC ATTITUDES ASSOCIATED WITH MENTAL ILLNESS

NPER.2. Bábel Szonja ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
DICLOFENAC TARTALMÚ PARENTERALIS KÉSZÍTMÉNY ACUT
HATÁSA AZ AGYI VÉRÁTÁRAMLÁSRA

NPER.3. Balogh Eszter ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
AZ AGYI VAZOREAKTIVITÁS VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES
FIATALOKBAN DIREKT ÉS INDIREKT FÉNY/SZÖVEG STIMULÁCIÓ
UTÁN A LÁTÓKÉREGBEN TRANSCRANIALIS DOPPLER
SEGÍTSÉGÉVEL

NPER.4. Csikai Enikő Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
A NEUROPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLAT SZEREPE A KORAI
KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓBAN

NPER.5. Hudák Lilla ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Neurológiai Osztály
EPILEPSZIÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PALINOPSIA ÉS AUTOSCOPIA
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NPER/2 9:30-10:45 Elnök: Dr. Oláh László
Nagy Vanda

NPER.6. Nagy Vanda ÁOK VI.
Pathologiai Intézet, Neuropathologiai Tanszék
A TÁPLÁLKOZÁS IDEGRENDSZERI SZABÁLYOZÁSÁNAK
VIZSGÁLATA

NPER.7. Orgován Dávid ÁOK VI.
Neurológia Klinika
AZ OCCIPITALIS KÉREG AKTIVÁCIÓJA OLVASÁS HATÁSÁRA VAK ÉS
LÁTÓ EMBEREKBEN

NPER.8. Sorosi Dóra Diána ÁOK VI.
Pszichiátriai Tanszék
ALEXITÍMIA ÉS MALADAPTÍV SÉMÁK VIZSGÁLATA ASZTMÁSOK ÉS
EGÉSZSÉGESEK KÖRÉBEN

NPER.9. Al sultan Ahmed Y ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
TCD AND INVOS MEASUREMWNTS IN CAROTID ENDARTERECTOMY

NPER.10. Diószeghy Boglárka ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A TETRAGRAPH, EGY ÚJ ELECTROMYOGRAPHIÁS ALAPÚ
NEUROMUSCULARIS MONITOR ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES ÖNKÉNTESEKEN
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NPER/3 11:00-12:15 Elnök: Prof. Dr. Fülesdi Béla
Fedor Marianna

NPER.11. Fedor Marianna ÁOK IV.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
ROCURONIUM ÁLTAL KIVÁLTOTT NEUROMUSZKULÁRIS BLOKK
SPECIFIKUS FÜGGESZTÉSE ÚJ GAMMA-CIKLODEXTRIN
VEGYÜLETTEL

NPER.12. Macsi Flóra ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
AZ INTRAABDOMINÁLIS HASŰRI NYOMÁSEMELKEDÉS ÉLETTANI
HATÁSAI, VALAMINT TERÁPIÁJÁNAK VIZSGÁLATA
ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLEN

NPER.13. Maklári Éva Ágnes ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
FELFÜGGESZTÉSI STRATÉGIÁK HATÁSA A POSTOPERATIV
RESIDUALIS NEUROMUSCULARIS BLOKÁD ELŐFORDULÁSÁRA
NEUROMUSCULARIS MONITOROZÁS NÉLKÜL

NPER.14. Szántó Dorottya ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHIA GYAKORISÁGA ÉS
KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SUBARACHNOIDEALIS
VÉRZÉSSEL KEZELT BETEGEKBEN

NPER.15. Verebélyi Balázs Zoltán ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
SIRS / SZEPSZIS ELLÁTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT CYTOSORB
HEMADSZORBERREL SZERZETT TAPASZTALATOK



76

PRIMER PREVENCIÓ (AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOKBAN) (PPREV1)
2016. FEBRUÁR 26., 8:15-12:00, SZÜLÉSZETI KLINIKA

PPREV1/1 8:15-10:00 Elnök: Dr. Szűcs Sándor
Albert Márta Júlia

PPREV1.1. Albert Márta Júlia MOGYE ÁOK IV., Germán-Salló Zsófia
MOGYE ÁOK IV., Török Tímea MOGYE ÁOK IV.
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Belgyógyászati Tünettani
Tanszék; Procardia Alapítvány
TÖBBEN SZÍVNAK, MINT AHÁNYAN RÁGYÚJTANAK, AVAGY A
PASSZÍV DOHÁNYZÁS A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS
GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

PPREV1.2. Hiczó Nikoletta Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
MENTÁLIS EGÉSZSÉG AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS, AZ ÉLET
ÉRTELMESSÉGE ÉS A REZILIENCIA TÜKRÉBEN

PPREV1.3. Dabor Oghenekevwe Virgi Egészségügyi gondozás és perevenció
BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet
MENTAL HEALTH OF STUDENTS AT THE FACULTY OF PUBLIC
HEALTH

PPREV1.4. Dávid Réka Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet
TUBERCULOSIS KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KOCKÁZATI
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

PPREV1.5. Fábián Balázs Egészségpszichológia MSc III.
NK Magatartástudományi Intézet, Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék
VALLÁS, SPIRITUALITÁS ÉS EGÉSZSÉG



77

PPREV1.6. Fehér Sándor Táplálkozástudományi MSc I., Varga Nándor
József Táplálkozástudományi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
TÁPLÁLKOZÁSI PROBLÉMÁK ROMA FELNŐTTEK KÖRÉBEN:
REPREZENTATÍV KERESZTMETSZETI FELMÉRÉS ALAPJÁN

PPREV1.7. Gercsák Klaudia Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Kis Gyöngyi Népegészségügyi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
A FELNŐTTEK DOHÁNYZÁSI SZOKÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MAGYARORSZÁGON: 2000 ÉS 2015 KÖZÖTT

PPREV1/2 10:15-12:00 Elnök: Dr. Szűcs Sándor
Harencsár Dóra Edit

PPREV1.8. Harencsár Dóra Edit Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
IV., Zubály Magdaléna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
STRESSZ, MINT MUNKAHELYI KÓROKI TÉNYEZŐ

PPREV1.9. Katona Cintia Népegészségügyi MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet
ROMA EGÉSZSÉGÜGYI MEDIÁTOROK MŰKÖDÉSÉNEK
TAPASZTALATAI A SVÁJCI FINANSZÍROZÁSÚ ALAPELLÁTÁS-
FEJLESZTÉSI MODELLPROGRAMBAN

PPREV1.10. Oláh Dóra GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék
GYÓGYSZERÉSZEK SZEREPVÁLLALÁSA A STRESSZEL ÖSSZEFÜGGŐ
MENSTRUÁCIÓS PANASZOK KEZELÉSÉBEN

PPREV1.11. Olugbade-Lawal Aderonke Ayisat Egészségügyi gondozás és
perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF NEIGHBOURHOODS IN
RELATION TO PHYSICAL ACTIVITY AND DIET
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PPREV1.12. Zubály Magdaléna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
IV., Harencsár Dóra Edit Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
BURNOUT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

PPREV1.13. Baranyi Gergő Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Bujdosó Orsolya Népegészségügyi MSc I., Erdei Dóra Szibill Egészségügyi
gondozás és perevenció BSc III.
NK Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK MEMBRÁN
FLUIDITÁSÁRA

PPREV1.14. Bujdosó Orsolya Népegészségügyi MSc I., Baranyi Gergő
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV., Erdei Dóra Szibill
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc III.
NK Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK MIGRÁCIÓJÁRA
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LABORATÓRIUMI MEDICINA, KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA (LMM)
2016. FEBRUÁR 26., 8:00-11:45,

BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET, A ÉPÜLET

LMM/1 8:00-9:15 Elnök: Prof. Dr. Kappelmayer János
Andrásdi Zita

LMM.1. Andrásdi Zita OLKDA BSc III.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
MONOKLONÁLIS ANTI-FXIII-B ANTITESTEK KÖTŐDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA A VÉRALVADÁS XIII-AS FAKTORÁHOZ

LMM.2. Balázs Bence Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK MEGOSZLÁSÁNAK
VIZSGÁLATA DEBRECENI EGYETEM KLINIKÁIRÓL SZÁRMAZÓ
ACINETOBACTER BAUMANNII IZOLÁTUMOK KÖRÉBEN

LMM.3. Balla Gábor ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
AZ ANTITROMBIN, PROTEIN C, PROTEIN S ÉS EPCR
POLIMORFIZMUSOK HATÁSA A TERMÉSZETES ANTIKOAGULÁNSOK
PLAZMASZINTJEIRE

LMM.4. Deák Ivett ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet
MONOCYTER LEUKÉMIÁS SEJTVONALAK PROKOAGULÁNS
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

LMM.5. Fazekas Fruzsina OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
AZ ÚJ TÍPUSÚ ORÁLIS, DIREKT X-ES FAKTOR GÁTLÓ
KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A KOAGULÁCIÓ SZŰRŐTESZTJEIRE ÉS A
LUPUS ANTICOAGULANS VIZSGÁLATOKRA A DE KK HEMOSZTÁZIS
LABORATÓRIUMÁBAN
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LMM/2 9:30-10:30 Elnök: Prof. Dr. Muszbek László
Horváth Dalma

LMM.6. Horváth Dalma OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
AZ OSLER-RENDU-WEBER BETEGSÉG HÁTTERÉBEN ÁLLÓ ACVRL1
MUTÁCIÓ VIZSGÁLATA TÖBB GENERÁCIÓS NAGY CSALÁDOKBAN.

LMM.7. Karácson Anna OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
CSÖKKENT PROTEIN C SZINTEK ELEMZÉSE; MÓDSZERTANI ÉS
GENETIKAI MEGKÖZELÍTÉS

LMM.8. Orosz Tünde ÁOK IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet
VÉRLEMEZKE-EREDETŰ MIKRORNS-EK EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA SZEPSZISBEN

LMM.9. Szelecsényi Éva Ibolya ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
VIRULENCIA GÉNEK MEGOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA A DEBRECENI
KLINIKA INTENZÍV OSZTÁLYAIRÓL SZÁRMAZÓ A. BAUMANNII
IZOLÁTUMOK KÖRÉBEN
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LMM/3 10:45-11:45 Elnök: Dr. Kónya József
Tóth Hajnalka

LMM.10. Tóth Hajnalka ÁOK IV.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A CARBAPENEM FELHASZNÁLÁS HATÁSA A CARBAPENEM
REZISZTENS KÓROKOZÓK ELŐFORDULÁSÁRA

LMM.11. Tóth Kinga Fanni Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK ELOSZLÁSÁNAK
VIZSGÁLATA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUMOKBAN

LMM.12. Vida Eszter GYTK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet
AZ RNASE7/FC FÚZIÓS FEHÉRJE - EGY ÚJ MESTERSÉGES OPSZONIN

LMM.13. Károlyi Péter Kálmán ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A FIBRINOGÉN SZINT REFERENCIA ÉRTÉKEI VÁRANDOSSÁG ALATT
ÉS KAPCSOLATUK A POSTPARTUM HAEMORRHAGIÁVAL
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KÍSÉRLETES IMMUNOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA (IMM)
2016. FEBRUÁR 26., 8:15-12:15, IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB

IMM/1 8:15-9:15 Elnök: Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva
Lukács Dávid

IMM.1. Lukács Dávid GYTK IV.
Humángenetikai Tanszék
AZ ANTIBIOTIKUM TERMELÉS ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁS
FOLYAMATÁBAN KULCSFONTOSSÁGÚ A-FAKTOR VIZSGÁLATA
STREPTOMYCES GRISEUSBAN

IMM.2. Márton Éva Biológus MSc II.
Humángenetikai Tanszék
AZ AFSR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A STREPTOMYCES GRISEUS
ANTIBIOTIKUM TERMELÉSÉNEK ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSÁBAN

IMM.3. Al-Taani Szábit ÁOK IV.
Immunológiai Intézet
A BÉLBEN TERMELŐDŐ ANYAGCSERETERMÉKEK HATÁSA HUMÁN
DENDRITIKUS SEJTEK GYULLADÁSOS ÉS ANTIVIRÁLIS VÁLASZÁRA

IMM.4. Deák Dávid OLKDA BSc IV.
Élettani Intézet
BIMOCLOMOL TÍPUSÚ VEGYÜLETEK HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
LPS-SEL KEZELT HUMÁN MAKROFÁGOKON
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IMM/2 9:30-10:45 Elnök: Prof. Dr. Bíró Tamás
Egri Virág

IMM.5. Egri Virág ÁOK I.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
CÉLZOTT DAGANATELLENES ANTITESTKEZELÉSEK IN VITRO
VIZSGÁLATI MÓDSZEREI

IMM.6. Gál Anita ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
CANDIDA KRUSEI OKOZTA CANDIDEMIÁK A DEBRECENI
ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM KLINIKÁIN 1999-2015 KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN

IMM.7. Hedman Maria ÁOK V.
Immunológiai Intézet
CYTOKINE-INDUCED HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS ARE
SUPERIOR MODULATORS OF IMMUNOLOGICAL FUNCTION

IMM.8. Jakab Ágnes GYTK V.
Immunológiai Intézet
AZ ADRENOMEDULLIN AUTOKRIN ANTIMIKROBIÁLIS PEPTID
HATÁSA A MONOCITA  EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK
DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA ÉS FUNKCIÓIRA

IMM.9. Kovács Ramóna KLK MSc I.
Immunológiai Intézet
MESENCHYMÁLIS SZTRÓMA SEJTEK KÖZVETETT
IMMUNMODULÁLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
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IMM/3 11:00-12:15 Elnök: Dr. Bácsi Attila
Moon Hyelim

IMM.10. Moon, Hyelim ÁOK V.
Immunológiai Intézet
EFFECTS OF MITOCHONDRIA-DERIVED REACTIVE OXYGEN SPECIES
ON THE RIG-I-MEDIATED ANTI-VIRAL RESPONSE OF PLASMACYTOID
DENDRITIC CELLS

IMM.11. Nagy Fruzsina Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A MICAFUNGIN ÉS A FARNESOL IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA CANDIDA PARAPSILOSIS BIOFILMEK ELLEN

IMM.12. Nagy Zsófia Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS 11 INTRATÍPUSOS VARIANCIÁJÁNAK
VIZSGÁLATA REKURRENS LÉGÚTI PAPILLOMATOSISBAN

IMM.13. Tóth Zoltán Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
CASPOFUNGIN IN VITRO ÉS IN VIVO AKTIVITÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA CANDIDA ALBICANS IZOLÁTUMOK
ELLEN

IMM.14. Varga Zsófia Molekuláris Biológia MSc II.
Immunológiai Intézet
A LACTOBACILLUS REUTERI TEJSAVBAKTÉRIUMOK FELSZÍNÉN
MEGJELENŐ MUB ADHEZIN GYULLADÁST FOKOZÓ HATÁSÁNAK
MOLEKULÁRIS SZINTŰ VIZSGÁLATA HUMÁN MONOCITA-EREDETŰ
DENDRITIKUS SEJTEKBEN
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ELŐADÁSKIVONATOK

Az előadáskivonatokat tagozatonként csoportosítva
közöljük.

A tagozatok rövid kódjuk szerint, ABC-sorrendben
kerültek felsorolásra.
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BICH.1. Ariaga Anderson ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet

REGULATION OF A2A ADENOSINE RECEPTOR MEDIATED
CYTOKINE PRODUCTION BY THE INHIBITION OF CATHEPSIN D

Our research group identified earlier the interaction of A2A receptor and
Cathepsin D (CtsD) in mice peritoneal macrophages (IPMQs). CtsD is an
aspartic protease found mainly in the lysosome. When lysosomal membranes
become permeable or when lysosome trafficking occurs and they fuse with
phagosomes or plasma membrane, cathepsins are released and play an important
role in immune response and cell apoptosis/necrosis through cytokine regulation
respectively.
Adenosine A2A is a seven trans membrane, G-protein coupled receptor that
have been shown to mediate cytokine production and regulate lysosome
trafficking and hence CtsD localisation in lipopolysaccharide (LPS) activated
macrophages.
The aim of our experiments was to study the functional relationship between
CtsD and A2A receptor mediated cytokine release in macrophages. We
measured the cAMP level and the cytokine production of LPS activated
macrophages in the presence or absence of aspartyl protease inhibitor, Pepstatin
A by ELISA method.
In our experiments, we could successfully inhibit the aspartic protease activity
in the lysate of activated mice IPMQ cells and we observed elevated level of
cAMP in the presence of Pepstatin A. The cytokines production of the
macrophages also changed after the Pepstatin A treatment. We detected
decreased level of inflammatory TNF-α and IL-6 and increased level of anti-
inflammatory IL-10 cytokines production of the activated macrophage cells.
On the basis of our results, it is shown that Pepstatin A has an effect on the A2A
mediated cytokine production of LPS activated IPMQs mainly through the
regulation of cAMP production. This could be an important factor in treatment
of a number of inflammatory diseases such as inflammatory bowel disease
(Crohn’s disease, ulcerative colitis) by suppression of inflammatory cytokine
production.

Témavezető: Dr. Kókai Endre
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BICH.2. Bogár Anita OLKDA BSc III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 BIOLÓGIAI JELENTŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS EGÉR ENZIM ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL

A transzglutamináz 2 (TGM2) multifunkcionális fehérje, mely az emberi
szervezetben több intra- és extracelluláris folyamatban szerepet játszik
változatos katalitikus aktivitásaival és fehérje interakcióival. Kapcsolatba
hozható különböző immun, neurodegeneratív és tumoros betegségekkel. Sokrétű
szerepe, genetikai és exom adatbázisok elemzése alapján magas konzerváltsága
a TGM2 esszencialitását sugallják. Azonban a TGM2-/- egér életképes és
látszólag normál fenotípust mutat. Habár a humán és egér TGM2 szekvenciája
között 84,1% a hasonlóság, de a humán TGM2-ben azonosítottunk 6
megváltozott aminosav szekvencia csoportot.
Munkám célja az evolúció során létrejött lehetséges funkciónyerés vagy –
vesztés kimutatása volt a rekombináns egér és humán TGM2 katalitikus
tulajdonságainak összehasonlításával.
Ehhez az egér TGM2 cDNS-t pET30ek/LIC expressziós vektorba klónoztuk,
hogy ugyanabban, a humán enzim esetében jól bevált, bakteriális expressziós
rendszerben állíthassuk elő az összehasonlításhoz a fehérjéket. Mind a humán,
mind az egér TGM2 termelése hasonló hozamot és tisztaságot eredményezett. A
kinetikus transzamidáz és izopeptidáz aktivitás mérések esetén az egér TGM2-
nél magasabb Ca-szenzitivitást és aktivitást mértünk a humán TGM2 enzimhez
képest, míg dezamináz aktivitásuk hasonló volt. Dodekapeptid-fehérje
szubsztrát pár esetén viszont a humán TGM2 mutatott magasabb transzamidáz
aktivitást. A BODIPY-FL-GTPγS kötésben és a GTPγS aktivitást gátló
hatásában nem találtunk jelentős különbséget.
A humán és az egér TGM2 eddigi összehasonlítása alapján az evolúciós
változások nem változtattak kritikusan a transzglutamináz aktivitásokon, viszont
befolyásolhatják a szubsztrát specificitást és/vagy a TGM2 interakciós funkcióit,
melyeket érdemes tovább vizsgálni.
A kutatást a DE belső egyetemi pályázat (RH/885/2013) támogatta.

Témavezető: Dr. Király Róbert
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BICH.3. Czinege Rita Biotechnológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

AZ ÉLESZTŐTŐL AZ EMBERIG: A PROTEASZÓMA AKTIVÁTOR
FEHÉRJÉINEK –BLM10/PA200- SZEREPE A MITOKONDRIUM
HOMEOSZTÁZISÁNAK FENNTARTÁSÁBAN

A konzervált Blm10/PA200 fehérjék a proteaszóma aktiválásában résztvevő
aktivátor fehérjék. Képesek a katalitikus maghoz (CP/20S) kötődve azt
aktiválni, megkönnyítve a szubsztrát peptidek lebontását. Ezen aktivátor
fehérjék sejten belül betöltött feladatáról nem sok ismerettel rendelkezünk.
Munkacsoportunk előzőleg kimutatta, hogy a Blm10/PA200 fehérjék
rendelkeznek egy, a mitokondrium homeosztázisnak fenntartásában betöltött
szabályozó feladattal. Élesztőmodellben igazoltuk, hogy a mitokondrium
osztódásának szabályozásában résztvevő Dnm1 fehérjét a proteaszóma bontja
le, és ebben a proteaszómához kötődő Blm10-nek fontos szerepe van. Jelen
munkánkban feltételezzük, hogy az élesztő Dnm1, Blm10-proteaszóma általi
lebontása konzervált, így az emlős sejtekben található mitokondriumok
osztódásáért felelős Drp1 szabályozott lebontása a PA200-proteaszómán
keresztül történik. Feltételezzük továbbá, hogy mitokondriális stressz hatására, a
PA200 hozzájárul a mitokondrium dinamikájának alakításában a mitokondrium
hasadásában-fúziójában résztvevő fehérjék szabályozásán keresztül.
shRNS lentivirális módszerrel PA200 csendesített, stabil SH SY5Y
sejtvonalakat hoztunk létre. A géncsendesítés hatékonyságát real time QPCR és
SDS-PAGE/Western blot módszerrel ellenőríztük. Cycloheximide (CHX) chase
módszerrel kimutattuk, hogy PA200 depléciója a Drp1 féléletidejének
növekedéséhez vezet. Megfigyeltük azt is, hogy a PA200 depléciója a
mitokondriumok morfológiai változását eredményezi; a kontroll sejtekben
megfigyelhető tubuláris szerkezethez képest kompakt, sejtmag körül rendeződő
klasztert képeznek. Oligomycin és antimycin A jelenlétében, PA200 depletált
sejtekben a mitokondriális hálózat drasztikus fragmentációját, mig rotenone
kezelést követően a mitokondriumok hurokszerű lefűződését figyelhettük meg.
XF96 oximéterrel (Seahorse Bioscience) végzett méréseink is a
mitokondriumok működésének zavarára utalnak PA200 depletált sejtekben.
Összefoglalva, eddigi  eredményeink azt mutatják, hogy PA200 depléciója
következtében  mitokondriális szerkezetváltozás és diszfunkció alakul ki. A
mechanizmus tisztázása további kisérletek elvégzését igényli.

Témavezető: Dr. Tar Krisztina
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BICH.4. Csutak Tímea Imola OLKDA BSc III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

APOPTOTIKUS ÉS NEKROTIKUS SEJTEK FAGOCITÓZISÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A sejthalált két nagyobb kategóriára szokás osztani. Az apoptózis során a
sejtekben egy energiaigényes, genetikailag meghatározott biokémiai folyamat
megy végbe a már elöregedett, funkcióvesztett sejtek eliminálására. Ezzel
szemben a nekrózis valamilyen külső, károsító stimulus (hipoxia, toxinok)
hatására bekövetkező passzív, kontrollálatlan, gyulladást előidéző sejtpusztulás.
Bár a sejthalálnak szerepe van többek között a szöveti  megújulásban, a
szervezet homeosztázisának fenntartásában, a fejlődésben és a sebgyógyulásban,
ha nem kerülnek eliminálásra ezen potenciális veszélyt jelentő sejtek, patológiás
folyamatokat indukálhatnak (gyulladás, autoimmun megbetegedések - SLE). Az
elhalt sejtek eltávolításában a fagocitózis játszik főszerepet. A folyamatot a
célsejt felszínén kifejeződő ’egyél meg’ szignálok (pl. foszfatidil-szerin) és a
fagocita sejt receptorai (pl. TIM-4, Mertk) között létrejövő kölcsönhatás indítja
el. Az apoptotikus sejtek felvétele jól ismert folyamat, ám ezzel szemben igen
keveset tudunk a nekrotikus sejtek fagocitózisáról, ezért fontos ezen terület
további kutatása. Kísérleteink során, hogy összehasonlítsuk a fagocitózis
hatékonyságát együtt és külön-külön vizsgáltuk az apoptotikus és nekrotikus
sejtek felvételét egér csontvelői makrofágok által. Kompetíciós kísérleteinkkel
pedig azt szerettük volna megvizsgálni, hogy mutatnak-e a makrofágok
preferenciát az apoptotikus vagy nekrotikus sejtek iránt ha azok együtt vannak
jelen a fagocita környezetében. Az áramlási citometriás mérésekhez a sejteket
kétféle fluoreszcens festékkel jelöltük; az apoptotikus sejteket CFDA-val, míg a
nekrotikusakat Deep Red-del. A kísérleteink során azt találtuk, hogy az
apoptotikus sejtek jobb célsejtnek bizonyultak, valamint hogy mind az
apoptotikus, mind pedig a nekrotikus sejtek képesek egymás kompetítoraként
viselkedni a fagocitózis során. Eredményeink alapján az apoptotikus sejtek jobb
kompetítornak tűnnek, mint a nekrotikus sejtek.

Témavezető: Dr. Sarang Zsolt
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BICH.5. Medgyesi Barbara Biotechnológia MSc II.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

NFIL3 TRANSZKRIPCIÓS FAKTORT TERMELŐ EGÉR EMBRIONÁLIS
ŐSSEJTEK LÉTREHOZÁSA ÉS JELLEMZÉSE

A dendritikus sejtek az adaptív immunválaszban résztvevő professzionális
antigén prezentáló sejtek, melyeknek kitüntetett szerepük van az immunválasz
elindításában. Kutatásunk célja az embrionális őssejt eredetű dendritikus sejtek
létrehozásának optimalizálása transzkripciós faktorok segítségével. Célunk
olyan transzkripciós faktorok aktiválása melyek fontos szerepet játszanak a
dendritikus sejtek fejlődésében. Az egyik ilyen faktor az Nfil3 fehérje, melynek
hiányában a CD8α+ dendritikus sejtek fejlődése negatívan szabályozott.
Vizsgálataink során, rekombináción alapuló Gateway technológia
felhasználásával egér Nfil3 gént tartalmazó targetáló vektort hoztunk létre. A
gén kódoló régióját PCR segítségével felamplifikáltuk, majd Gateway-
specifikus rekombinációval (BP-reakció) a pDONR-vektorba integráltuk. Ezt
követően a beépült DNS fragmentet átvittük a P2lox célvektorba a második
Gateway-specifikus rekombinációval (LR-reakció). Az így létrejött targetáló
plazmid Nfil3 kódoló szakaszát megszekvenáltuk; eredményeink szerint a
plazmid nem tartalmazott mutációt.
Ezt követően a vektort a doxiciklinnel szabályozható ZX.1 nevű egér
embrionális őssejtekbe transzfektáltuk elektroporáció segítségével. A
transzfektálást követően a geneticin rezisztens őssejteket kiszelektáltuk.
Vizsgálataink révén három sejtklónt sikerült elkülöníteni és tovább tenyészteni.
Az embrionális őssejt klónokat, két különböző koncentrációjú doxiciklinnel
kezeltük meg, hogy leellenőrizzük a transzgén indukálását. Kvantitatív RT-PCR
–en végzett méréseink igazolták, hogy mindhárom klónnál az Nfil3 gén
indukálódott doxiciklin kezelés hatásra. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy
a transzgén megfelelően beintegrálódott az őssejtekbe és szabályozott módon
képes kifejeződni.
Összegzéskép fontos kiemelni, hogy sikerült egér embrionális őssejt vonalat
létrehozni, amely ki tudta fejezni az Nfil3 transzkripciós faktort. A jövőben
célunk az Nfil3 transzkripciós faktort expresszáló embrionális őssejt eredetű
dendritikus sejtek differenciálódásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Szatmári István
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BICH.6. Porkoláb Edit KLK MSc II.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIMEK SZEREPE MAGAS
VÉRNYOMÁS KIALAKULÁSÁBAN MREN2 TRANSZGENIKUS
ÁLLATMODELLBEN

Napjaink egyik népbetegsége a magas vérnyomás. Kezelésében elsődlegesen
választandóak a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszert (RAAS) gátló szerek.
Ennek a rendszernek az egyik kulcsenzime az angiotenzin konvertáló enzim 1
(ACE1), mely létrehozza az inaktív angiotenzin I-ből az angiotenzin II-t (AT-
II), melyet az ACE2 enzim bont le. Az angiotenzin II szöveti mennyiségét így
ezen enzimek aktivitásának aránya határozza meg. Az AT-II megfelelő
koncentrációban vazokonstrikciót és aldoszteron szekréciót vált ki.
Célul tűztük ki a magas vérnyomás patomechanizmusában a keringő és a szöveti
angiotenzin konvertáló enzimek (ACE1 és ACE2) szerepének vizsgálatát.
A vizsgálatainkhoz olyan általunk tenyésztett, renint fokozottan expresszáló
állatmodellt választottunk (mRen2), amelyben a RAAS rendszer túlműködése
valószínűsíthető. Az ACE1 és ACE2 aktivitást különböző életkorban vett
vérből, kettős fluoreszcens festékkel jelölt szubsztrátokkal, plate reader
segítségével határoztuk meg, a vaszkuláris válaszokat kanülált mezenteriális- és
vázizom arteriolákon vizsgáltuk.
A fiatal állatokból származó vérmintákban az ACE aktivitások között nem volt
szignifikáns különbség, azonban az ACE2 aktivitás magasabb volt a renin
transzgént hordozó állatokban. A szöveti ACE enzimek indirekt vizsgálatára az
ereket AT-II-vel kezeltük és az 1-es típusú AT-II receptor stimulációjára
bekövetkező vazokonstrikciót mértük. Az AT-II a mezenteriális érterületen
hatástalan volt, azonban vázizomereken a renin transzgénre nézve homozigóta
állatokban hatékonyabban alakított ki konstrikciót (100 nM AT-II az mRen2
csoportban 30,4±3,8%-ra, vad típusban[vt] 75,5±9,4%-ra csökkentette az
érátmérőt, p=0,055). Az AT-II által kiváltott konstrikcióval ellentétben nem
találtunk különbséget a norepinefrin okozta konstrikció mértékében a kontroll
(mezenteriális: érátmérő csökkenés 29,9±2,8%-ra, vázizom ér: 18±1,8%-ra) és
az mRen2 állatokban (mezenteriális: érátmérő csökkenés 23,6±2,3%-ra,
vázizom ér: 17,9±0,1%-ra).
Eredményeink szerint az mRen2 állatokban az AT-II lebontásában fontos ACE2
enzim aktivitásának szabályozási zavara jelenik meg, amely a magas vérnyomás
kialakulásának eddig nem ismert mechanizmusát vetheti fel.

Témavezető: Dr. Tóth Attila, Dr. Csípő Tamás
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BICH.7. Sipos Ádám GYTK V.
Orvosi Vegytani Intézet

GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ INHIBITOROK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
EMLŐS TUMOROS SEJTVONALAK PROLIFERÁCIÓJÁRA

A glükóz glikogén raktárakból történő felszabadulását a glikogén foszforiláz
enzim katalizálja. A májban a glikogén fő szerepe a szervezetben a glükóz
állandó koncentrációjának a fenntartása és a szövetek szükséges mennyiségű
glükózzal történő ellátása. A májban és az izomban, a glikogén szintézisében
(glikogenézis) és lebontásában (glikogenolízis) egyaránt két enzim játszik
jelentős szerepet, a glikogén foszforiláz (GF) és a glikogén szintetáz (GS).
Mindkét enzim aktivitása foszforilációval és defoszforilációval egyaránt
szabályozható, viszont amíg a glikogén foszforiláz foszforilált formában aktív
és a glikogén lebontását katalizálja, addig a glikogén szintetáz defoszforilált
formában katalizálja a glikogén szintézisét. Az enzimek aktivitása hormonális és
neuronális stimulációkkal is szabályozható.
A tumorsejtek proliferációjának fenntartásához megfelelő mennyiségű energia
és különböző metabolitok szükségesek. Mivel a tumoros sejtekben nagy
jelentőssége van a fokozott glikogén anyagcserének, ezért lehetővé válik új
terápiás célpontok vizsgálata, azonosítása. A glikogén fontos intracelluláris
glükóz raktár, valamint oxigén és tápanyaghiányos feltételek között is fontos
szerepet játszik egészséges és tumoros sejtekben egyaránt.
Kutatásunk során, humán tumoros sejtvonalban vizsgáltuk sejtpermeábilis
glikogén foszfoirláz inhibitorok hatását tumoros sejtek életképességére,
sejtproliferációjára és sejtciklusára.

Témavezető: Dr. Docsa Tibor
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BICH.8. Székely Tímea Molekuláris Biológia MSc I.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

ANANDAMID, 2-ARACHIDONIL-GLICERIN, PALMITOIL-
ETANOLAMID, OLEOIL-ETANOLAMID ANALÍZISE HACAT ÉS SZ95
SEJTVONALAKBAN

Az endokannabinoidok családjába tartozó anandamid (AEA) és a 2- arachidonil-
glicerin (2-AG), illetve  az endokannabinoid- szerű anyagok, úgy mint az oleoil-
etanolamid (OEA) és palmitoil-etanolamid (PEA) eszenciális szerepet töltenek
be számos fiziológiás folyamatban, többek között beleértve az energia
háztartást, immunológiai funkciókat, valamint a központi és perifériás
idegrendszeri funkciókat. Továbbá kapcsolatba hozhatók különböző
patofiziológiás állapotokkal, úgy mint a szív és érrendszeri betegségek,
gyulladás, metabolikus szindróma, tumor és mentális rendellenességek.  Míg az
AEA és 2-AG endokannabinoidokat a CB1 és CB2 kannabinoid receptorok
hatékony agonistáiként azonosították, az OEA és a PEA agonista és antagonista
módon is viselkedhet. Az endokannabinoidok jelenlétét már számos szövetben
és testfolyadékban is kimutatták.
A Selected Reaction Monitoring egy rendkívül szelektív és érzékeny célzott
tömegspektrometriás eljárás biomolekulák jelenlétének és mennyiségének
meghatározására komplex biológiai mintákban. Az SRM a hármas
kvadrupólokra jellemző szken mód alkalmazásán alapul, mely során az
ionforrásból az első kvadrupolba bejuttatott molekulaionok közül csak egy
meghatározott m/z arányú, ún. prekurzor ion kerül kiválasztásra. Ez
továbbítódik a második kvadrupolba, ahol ütközés indukált disszociáció (CID)
révén fragmentálódik. Az így kapott fragmens ionok pedig eljutnak a harmadik
kvadrupólba, ahol egy meghatározott m/z arányú fragmens ion kiválasztása
történik meg, majd ezen fragmens ion bejut a detektorba. A technikát különböző
molekulák mennyiségi és minőségi analízisére használják.
Kísérleteink során optimalizáltunk egy SRM alapú relatív kvantitálási módszert
endokannabinoidok vizsgálatára, majd meghatároztuk az AEA, 2-AG, OEA és
PEA mennyiségét különböző keratinocita eredetű sejtkultúrákban.

Témavezető: Dr. Csősz Éva
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BICH.9. Szundi Csilla Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

PROTEIN FOSZFATÁZ Z REGULÁTOR FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA
CANDIDA ALBICANS-BAN

A protein foszfatáz Z a szerin/treonin protein foszfatáz enzimcsaládba tartozó
gomba specifikus protein foszfatáz, amit az opportunista patogén Candida
albicans-ban a CaPPZ1 gén kódol. A gén terméke a CaPpz1 fehérje szerepet
játszik a stressz válasz és a gombafonalak (hífa) növekedésének
szabályozásában, ezért orvosbiológiai jelentőséggel bír. Munkám célja a
foszfatáz regulációjának felderítése. Irodalmi adatok alapján ismeretes volt,
hogy Saccharomyces cerevisiae-ben a Hal3 és Vhs3 fehérjék gátolják a
foszfatáz Z aktivitását. Ezek a gátló fehérjék a hasonló szerkezetű Cab3
fehérjével együtt részt vesznek a Coenzim A bioszintézisében is. Szekvencia
hasonlóság alapján C. albicans-ban két nagyon hasonló fehérjét találtunk
amelyeket CaHal3 és CaCab3 névvel láttunk el.
Munkám során fehérje-fehérje interakciós vizsgálatokat végeztem a CaPpz1 és a
lehetséges gátló fehérjék közötti kölcsönhatások kimutatására. A glutation-
Sepharose 4B gyantához GST-cimkével ellátott rekombináns CaHal3 és
CaCab3 fehérjéket kötöttem, majd a gyantát His-cimkével rendelkező CaPpz1
fehérjével inkubáltam.  A foszfatáz kikötődését mosás és elúció után Western
blot módszerrel detektáltam. Eredményeim szerint mind a CaHal3, mind a
CaCab3 képes a CaPPZ1-hez kötődni.
A fehérje kölcsönhatások fiziológiás szerepét hal3 deléciós mutáns S. cerevisiae
törzsben tanulmányoztam. Megvizsgáltam, hogy a CaHal3 és CaCab3 fehérjék
expressziója hogyan befolyásolja a mutáns életképességét só (LiCl) és sejtfal
károsító anyag (Hygromicin B) által kiváltott stressz körülmények között. Azt
tapasztaltam, hogy a várakozással ellentétben a CaCab3 fehérje komplementálta
az ScHal3 hiányát, míg a szerkezetileg jobban hasonló CaHal3 fehérjének nem
volt hatása.
Konklúzióként elmondható, hogy bár az in vitro teszt szerint a C. albicans
CaHal3 és CaCab3 fehérjéi egyaránt képesek a CaPpz1 fehérjéhez kötődni in
vivo körülmények között csak a CaCab3 bizonyult hatékonynak. Tehát a
megvizsgált két gombafajban a foszfatáz regulációját más fehérjék valósítják
meg. Munkánkat az OTKA K-108989 pályázat tette lehetővé.

Témavezető: Dr. Dombrádi Viktor
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BICH.10. Abodunrin Faith ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

LOSS OF TRANSGLUTAMINASE 2 SENSITIZES MICE KEPT ON HIGH
DIET TO DEVELOPING OBESITY AND INSULIN RESISTANCE

Transglutaminase 2 (TG2) is a multifunctional enzyme with many biological
functions. One of its prominent functions is to ensure effective clearance of
apoptotic cells. Loss of TG2 was shown to sensitize for various chronic
inflammatory diseases such as atherosclerosis and autoimmunity. There is an
increasing amount of evidence to show that defective clearance of dying cells
leads to the development of chronic systemic inflammatory diseases. Obesity is
characterized by chronic low- grade inflammation. It is recognized that this
chronic inflammatory state is involved in the pathogenesis of obesity-related
insulin resistance, metabolic syndrome and type 2 diabetes.
In this study, we investigated the effects of the loss of TG2 on the development
of obesity and insulin resistance. We performed a 17-week long feeding
experiment in which TG2 KO mice and their wild type counterparts were fed
with either normal or high fat diet. Our preliminary results indicate that the loss
of TG2 in mice predisposes them to developing obesity and subsequent insulin
resistance. The inflammatory markers and the characteristics of adipose tissue
associated macrophages of these mice are under investigation.
This study was supported by grants from the National Research Fund (OTKA
T104228 and 105046).

Témavezető: Dr. Köröskényi Krisztina, Dr. Szondy Zsuzsa
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CHEM.1. Gyurkó Milán GYTK IV.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék

BURKHOLDERIA CENOCEPACIA-BÓL IZOLÁLT BC2L-A MANNÓZ-
KÖTŐ LEKTINEK DENDRIMER TÍPUSÚ LIGANDUMAINAK
SZINTÉZISE.

A cisztás fibrózissal kapcsolatba hozható Burkholderia cenocepacia Gram-
negatív baktérium elleni anti-adhéziós terápiában feltételezhetően jól
alkalmazhatóak lehetnek a mannozilezett dendrimer típusú multivalens
glikokonjugátumok, mivel ezek potenciális ligandumai a baktériumból izolált
BC2L-A mannóz specifikus lektinnek.
Célkitűzésünk α(1→2)-tioglikozidos kötésű mannobiozidokat tartalmazó
dendrimerek előállítása azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddícióval (click-reakció),
különböző di-, tri- és tetravalens hordozók használatával. A szintetikus munka
első fázisa a tio-mannobiozid szintézise, melynek kulcslépései a hordozó és a
szénhidrát közötti azido-tetraetilén-glikol híd (azido-TEG) kialakítása és az
α(1→2) interglikozidos kötés létrehozása. A diszacharid előállítására egy rövid
és hatékony, mindössze három lépésből álló módszert fejlesztettünk, melynek
lényege, hogy a tioglikozidos kötést 2,3-endoglikálon végzett fotokatalítikus
tiol-addícióval alakítjuk ki, ahol a tiol partner maga is szénhidrát, nevezetesen
az 1-tio-mannóz peracetát. A TEG-hídon kialakított azid funkciós csoport
segítségével a mannobiozidot az oligovalens hordozók propargil-csoportjához
tudtuk kapcsolni click reakcióval. Hordozóként di- és tetravalens kalixarént,
tetravalens pentaeritritol és trivalens metil-gallát származékot alkalmaztunk.
Az oligovalens célvegyületek különböznek a szénhidrát egységek számában és
orientációjában. A ligandumok BC2L-A lektinnel való kölcsönhatásának
vizsgálata izotermális mikrokalorimetriával (ITC) és felületi plazma
rezonanciával (SPR) történt. Az ITC technika nem bizonyult jó módszernek a
kötődés vizsgálatára oldékonysági problémák miatt, a SPR-rel viszont sikerült a
szénhidrát-fehérje kölcsönhatást bizonyítani és jellemezni.

Témavezető: Dr. Csávás Magdolna
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CHEM.2. Kelemen Viktor GYTK V.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék

LIPOFIL OLDALLÁNCCAL MÓDOSÌTOTT TEIKOPLANIN-
SZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA

Kutatásunk tárgya egy glikopeptid antibiotikum, a teikoplanin szintetikus
módosítása, és a hatás-szerkezet összefüggés vizsgálata rezisztens
baktériumtörzsekkel szemben. A teikoplanin mind a mai napig alkalmas súlyos,
egyéb antibiotikumokra rezisztens Gram-pozitív patogének (pl. MRSA) által
okozott fertőzések kezelésére, habár a rezisztencia itt is kezd kialakulni. Ennek
ellensúlyozására olyan félszintetikus teikoplanin-származékok előállítására van
szükség, melyek megkerülhetik az említett kórokozók védelmi mechanizmusait,
és elpusztíthatják azokat.
Célkitűzésünk a teikoplanin-pszeudoaglikon primer amino-csoportjának és az
abból képzett azidnak lipofil oldalláncokkal való módosítása alkil, illetve bisz-
alkiltio-maleimid származékokkal. Szisztematikusan tervezett vegyületcsalád
újabb tagjait, nevezetesen egy n-hexil-származékot, valamint bisz-n-butiltio- és
bisz-n-hexiltio-maleimid származékokat állítottunk elő, különböző hosszúságú
hídmolekulákat beépítve.
Feltételezzük, hogy a hidrofób molekularészletek fokozzák a teikoplanin
antibakteriális hatását, ugyanis a hatóanyag támadáspontja a baktérium sejtfala,
ahol a peptidoglikán monomerek transzglikozilációját gátolja, ezáltal
akadályozza a sejtfal kialakulását, és a baktérium lízisét okozza. A lipofil
oldallánc mintegy horgonyként rögzíti az antibiotikumot, mely így hosszabb
időn keresztül képes kifejteni hatását, valamint koncentrációja is jelentősen
megnő az adott helyen.
Az előállított célvegyületek in vitro vizsgálatokra kerülnek rezisztens
baktériumtörzsek ellen, természetesen a citotoxicitás meghatározásával. Mivel a
Tanszéken korábban előállított teikoplanin származékok némelyike rendelkezik
antivirális hatással is, ezért az új származékok antivirális tulajdonságait is
megvizsgáljuk Influenza és Herpes simplex vírusok ellen.
A szisztematikus tervezés révén válaszokat kaphatunk a hatásmechanizmusra,
összefüggéseket vonhatunk le a hatás és szerkezet között, és hosszú távon a
rezisztencia kialakulását is vizsgálhatjuk.

Témavezető: Dr. Borbás Anikó
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CHEM.3. Molnár Nikolett GYTK IV.
GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék

MULTIVALENS RAMNOBIOZID SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS
LEKTINNEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSUK VIZSGÁLATA

Manapság bakteriális fertőzés esetén számos antibiotikum közül választhatunk,
azonban a felbukkanó újabb és újabb rezisztens patogén baktérium törzsek
jelentős problémát jelentenek világszerte. Ezek az antibiotikum-rezisztens
organizmusok súlyos, életet veszélyeztető fertőzéseket okozhatnak, amiket
nehéz kezelni az eddigi gyógymódok széles választéka ellenére is.
A lektinek olyan szénhidrát-kötő fehérjék, amelyek specifikus szénhidrát
egységeket képesek felismerni. Ebből a tulajdonságukból fakadóan azonosítják
a baktérium-sejtfal szénhidrát komponenseit, ami pedig egy alternatív módot
biztosít a patogének detektálására, gátlására valamint szelektív eltávolítására.
Tajvani kutatók egy oldható és aktív rekombináns tőrfarkú rák plazma lektint
(rHPL, recombinant horseshoe crab plasma lectin) expresszáltak Escherichia
coli tenyészetekben. Kimutatták, hogy a rHPL szelektíven képes kötődni
klinikai törzsekből izolált Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae és
Streptococcus pneumonia szerotípusokhoz. Specifikus molekuláris
kölcsönhatásokkal demonstrálták ezt a kötődést a baktériumok felszínén lévő
molekuláris mintázat diramnozid egységével. Továbbá a rHPL koncentrációtól
függő módon gátolta a P. aeruginosa PAO1 növekedését. Az eredmények azt
mutatják, hogy a rHPL és ramnozil származékok közötti kölcsönhatás
hozzájárulhat a diagnosztikus és terápiás módszerek fejlődéséhez a
patogénekkel szemben.
A Gyógyszerészi Kémiai Tanszéken működő Szénhidrátkémiai
Kutatócsoportban olyan multivalens ramnobiozid származékok szintézisét
végeztem, amelyek a rHPL potenciális ligandumai lehetnek, illetve segítségül
szolgálnak a lektin szerkezetének felderítésében, szénhidrátkötő helyének
pontos feltérképezésében.

Témavezető: Dr. Herczeg Mihály
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CHEM.4. Gyermán Anna GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

14-18 ÉVES KOROSZTÁLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉS
GYÓGYSZERFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE KELET-
MAGYARORSZÁGON

Bevezetés: A jövő nemzedékének számos lehetősége van, hogy tanulmányai
befejezése után képzett szakemberként dolgozhasson. A megfelelés,
versenyhelyzet stresszt jelent számukra, ami befolyásolhatja egészségi
állapotukat. Mivel fontos, hogy ez a generáció egészségtudatos legyen, célul
tűztük ki, hogy felmérjük a fiatalok egészségi állapotát, alkalmazott káros
„stressz-oldó” technikáikat és, hogy véleményük szerint a gyógyszerész milyen
segítő szerepet vállalhat a tájékoztatásban, miként menedzselheti öngyógyító
törekvéseiket.
Módszer: Elektronikus- és papír alapú kérdőívet töltettünk ki anonim módon
középiskolai intézményekben országszerte, főként Kelet-Magyarországon.
Egészségi állapotra vonatkozó kérdések: 19 zárt+22 nyitott,
gyógyszerfogyasztási szokásokkal kapcsolatos kérdések: 10 zárt+5 nyitott. A
443 válasz kiértékelését Microsoft Office Excel2013® programmal végeztem.
Interaktív tájékoztató előadást tartottunk a diákoknak, majd értékeltettük az
elhangzottakat.
Eredmények: A válaszadók 75%-a nem tartja tökéletesnek egészségi állapotát,
ám orvoshoz nem szívesen fordul. 79% úgy érzi, a stressz miatt romlott az
egészsége, a diákok fele nem alszik napi 8 órát, 99,4% fáradtan ébred reggel. A
kábítószerhasználat és dohányzás az utóbbi öt évben lecsökkent, az
alkoholfogyasztás viszont megnőtt. Egészségmegőrzési törekvéseik: rendszeres
sportolás 70%, az étrend-kiegészítők ettől elmarad, mivel 12% érzett javulást a
hatásukra. Emellett a 25% nem értesült a nagyobb betegségekről és
megelőzésükről, de szeretne többet tudni. A válaszadók 30%-a nem tudta, hogy
a gyógyszerészhez fordulhat egészségügyi problémáival, sőt, gyógyszertárba se
szívesen mennek. Ennek okául legtöbben a gyógyszerészek hozzáállását és a
patikai hangulatot tartották, amit a betegséggel azonosítottak. A diákok 82%-a
családtagjának szól előbb egészségügyi problémájáról, minthogy szakemberhez
forduljon.
Következtetés: A fiatal korosztály egészségmegőrzésére nagyobb figyelmet kell
fordítani. Széles körű tájékoztató kampányt szükséges szervezni- stressz
oldásra, életmód változtatásra, megfelelő OTC gyógyszer használatára
koncentrálva. Növelni kell a bizalmat a gyógyszerész munkájával kapcsolatban.

Témavezető: Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó
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CHEM.5. Milbik Anna GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

SILYBUM MARIANUM (MÁRIATÖVIS, MILK THISTLE) PORBÓL
KÉSZÍTETT KRÉMEK FORMULÁLÁSA ÉS VIZSGÁLATA

A biokozmetikumok mindinkább jelentős teret nyernek a hagyományos
kozmetikumokkal szemben. Ennek fő oka, hogy a biokozmetikumok aktív
összetevői nem mutatnak toxikus hatást, valamint számos esetben erős
antioxidáns tulajdonsággal rendelkeznek.
Munkánk során Silybum Marianumból (máriatövis) nyert port használtunk
különböző összetételű krémek formulálására. A Silybum Marianum aktív
komponense a flavonoid típusú szilimarin, ami elősegíti a májsejtek
regenerálódását, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, de számos irodalmi adat,
állatkísérlet és tanszékünkön végzett vizsgálat bizonyította, hogy külsőleges
alkalmazása is igen előnyös: csökkenti az ultraibolya sugárzások okozta bőrrák
kialakulásának gyakoriságát, emellett sebgyógyító, bőrfiatalító és bőrfehérítő
hatású.
Az általunk készített krémek mindegyike 5%-ban tartalmazta a szilimarin port
szuszpenziós, illetve oldatos formában. A tanszéken végzett korábbi kísérletek
eredményei alapján a máriatövis port Transcutol-P-ben oldottuk fel, hogy minél
hatásosabb legyen. Az összetétel során különböző szukróz-észter típusú
emulgenseket alkalmaztunk. Az emulgensek, az adott emulgens+Transcutol-P,
az adott emulgens+IPM (Isopropyl miristate) és az adott emulgens+Transcutol-
P+IPM citotoxicitását kolorimetriás MTT assay segítségével állapítottuk meg
HeLa sejtvonalon végzett kísérleteink során. A formulálás ezen citotoxicitási
adatok ismeretében valósult meg. A hatóanyag vivőanyagból történő
felszabadulásának követését és megállapítását vertikális Franz diffúziós cella
segítségével végeztük IPM-tal impregnált cellulóz-acetát membránon keresztül.
Az in vitro kísérleteink alapján az Sp70 szukróz-észterrel formulált krémből
való hatóanyag felszabadulás bizonyult a legjobbnak.

Témavezető: Dr. Fehér Pálma
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CHEM.6. Nemes Dániel GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

GYÓGYSZERÉSZETI SEGÉDANYAGOK CITOTOXICITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA SEJTKULTÚRA MODELLRENDSZEREN

A gyógyszerkészítményekkel szemben támasztott nagyon fontos követelmény,
hogy minőségüket lejárati idejük végéig megőrizzék. Mikrobiológiai
kontamináció veszélye a folyékony gyógyszerformák esetén a legmagasabb
tekintettel arra, hogy összetételük sok esetben kiváló táptalajt nyújt a kórokozók
számára. Emiatt a legtöbb ilyen készítmény esetén elengedhetetlen széles
spektrumú antimikrobiális szer alkalmazása, mellyel a baktériumok, gombák és
más egysejtű élőlények elpusztíthatók vagy szaporodásuk gátolható. Tekintettel
a megcélzott mikrobák nagyfokú diverzitására a vizsgált szerek támadáspontja
legtöbbször a sejtmembrán. Ennek megfelelően azonban e vegyületek jelentős
sejtkárosító hatással bírhatnak az emberi sejteken, szöveteken is.
Ez alapján célul tűztük ki olyan kísérletsorozat megtervezését, amely a
Gyógyszerkönyvben hivatalos, gyakran alkalmazott tartósítószerek
biokompatibilitását vizsgálja. Az aktuális európai protokollok szerint annak
érdekében, hogy kiküszöböljük az állatkísérleteket, humán sejtvonalakat
alkalmaztunk. Kísérleteink során a tartósítószerek eltérő koncentrációjú oldatait
Caco-2 humán adenocarcinoma eredetű sejtekkel inkubáltuk, majd MTT-teszt
segítségével meghatároztuk az anyagok sejt életképességre gyakorolt hatását.
Figyelembe véve azt, hogy a gyógyszerformákban a tartósítószerek mellett sok
esetben polimereket és felületaktív anyagokat is használunk, megvizsgáltuk
ezen stabilizátorok szimultán sejtkárosító hatását. Kísérleteink során olyan
koncentrációkat alkalmaztunk, amelyeket a Magyar Szabványok és az Európai
ICH Q8 irányelv is előír.
Eredményeink azt mutatták, hogy koncentrációfüggő citotoxicitás tapasztalható
az egyes tartósítószereknél, amelyet a felületaktív anyagok potencírozhatnak,
ugyanakkor minimális védő hatás figyelhető meg a polimerek esetében.
Megállapítható, hogy a folyékony gyógyszerformák tartósítására és más egyéb
segédanyagokkal történő együtt alkalmazására kiemelt figyelmet kell fordítani,
mivel biokompatibilitásuk koncentrációfüggő. A továbbiakban vizsgálatainkat
kiterjesztjük bőr és szem eredetű sejtmodellekre is, annak érdekében, hogy
átfogó adatokat kapjunk a segédanyagok biztonságos alkalmazásáról.

Témavezető: Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó
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CHEM.7. Pelyvás Lívia GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

SZILIMARIN-CIKLODEXTRIN TARTALMÚ MÁTRIX TABLETTA
FORMULÁLÁSA ÉS CITOTOXICITÁSI VIZSGÁLATA

A betegek által leginkább kedvelt gyógyszerbeviteli lehetőség a perorális út.
Egyszerű, kényelmes, s a megfelelő technológia megválasztásával pontos
adagolás biztosítható. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a módosított
hatóanyag-leadású készítmények, mind a megfelelő terápiás hatás elérése, mind
a beteg compliance növelése érdekében. A nyújtott hatóanyag-leadású
mátrixtablettákat elemezve a hatóanyag a polimer vázból szabadul fel a
vékonybélben egyenletesen, időben elnyújtva, ezzel hosszabb ideig állandó
plazmaszintet biztosítva. A Carbopolok akrilsav polimerek. Többféle funkcióval
lehetnek segédanyagok különböző gyógyszerformák előállításánál, irányított
hatóanyag-leadású és nyújtott hatóanyag-leadású mátrixtabletták készítése során
is alkalmazhatók. Vizsgálatainkhoz Carbopol 71G-t, Noveon® AA-1
polycarbophil USP-t, 974 PNF-et, és 971 PNF-et használtunk fel, kézi
tablettázógéppel hidrofil mátrixtablettákat préseltünk belőlük, melyek
hatóanyaga 70 mg szilimarin volt. Ezt különféle β-ciklodextrinekkel
komplexáltuk, így javítva a szilimarin rossz vízoldhatóságát. A ciklodextrinek
zárt gyűrűs vegyületek. Alkalmasak zárványkomplexek képzésére. A felhasznált
ciklodextrinek: Methylatid β-CD DS-12, Heptakis (2,6-di-O-methyl)- β-CD,
Random methyl β-CD és a (2-Hydroxypropyl)- β-CD. Az így elkészített
tablettákat kioldódás-vizsgálatnak vetettük alá. A legoptimálisabb kioldódást a
Methylatid β-CD és a Noveon® AA-1 polycarbophil USP kombinációja adta. A
13 órás mérési program végére a hatóanyag-tartalom teljes mennyisége
kioldódott, eredményként egyenletes kioldódási görbét kaptunk.
Kísérletünkben megvizsgáltunk egy forgalomban lévő, 70 mg szilimarin
hatóanyag-tartalmú tablettát is, amely a hatóanyagát mindössze két óra alatt
teljesen leadta. Mindez megerősítette azon feltételezésünket, hogy a Carbopolok
és β-ciklodextrinek alkalmazásával egy vízben rosszul oldódó hatóanyagból is
lehetőség nyílik a modern terápiának megfelelő nyújtott hatóanyag-leadást
elérni.
A legoptimálisabb kioldódást biztosító tabletta vizsgálatát megismételtük, a
mérési időpontokban kapott mintákat MTT citotoxicitási vizsgálatnak vetettük
alá. Vizsgálatainkat Caco2 sejtvonalon végeztük.

Témavezető: Dr. Siposné Dr. Fehér Pálma
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CHEM.8. Szlafkai Kinga GYTK V.
GYTK Gyógyszerfelügyeleti és Gyógyszergazdálkodási Tanszék

A KLINIKAI VIZSGÁLATOK HELYZETE ÉS TÁRSADALMI
MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON

Az új gyógyszerek kifejlesztéséhez kapcsolódó klinikai vizsgálatok hazánkban
több tízezer beteg számára biztosítják a legkorszerűbb terápiákhoz való
ingyenes hozzáférést, hozzájárulnak a magyar egészségügy
működőképességének fenntartásához, valamint évente közel 90 milliárd
forintnyi jövedelmet jelentenek a nemzetgazdaság számára.
A klinikai kutatásokért folyó nemzetközi versenyben fontos lenne kedvező
helyzetünk megőrzése és javítása, hogy továbbra is profitálhassunk az említett
előnyökből. Ehhez pedig a hazánkban végzett klinikai vizsgálatok számának
emelkedése, és a ténylegesen résztvevő önkéntesek számának növelése
szükséges. Ugyanakkor több, a közelmúltban megjelent tanulmány is
megállapította, hogy világszerte a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos legfőbb
probléma a lassú betegbevonás, és a megfelelő számú résztvevő hiánya.
Felmerül a kérdés, hogy milyen a lakosság, a betegek tájékozottsága az
egészségügy ezen kevésbé ismert szegmensének vonatkozásában, hiszen ez
nagyban befolyásolja a részvételi szándékot.
Munkám során célul tűztem ki a magyar lakosság klinikai vizsgálatokkal
kapcsolatos informáltságának, megítélésének, motivációinak megismerését,
valamint a már részt vett személyek tapasztalatainak és véleményének
felmérését. A kérdéskör vizsgálatához kétféle, tartalmilag hasonló kérdőívet
állítottam össze, klinikai vizsgálatban részt vevő, illetve részt nem vett
személyek számára. Utóbbi csoporton belül külön vizsgáltam az onkológiai
betegek és a lakosság szélesebb körének véleményét.
Az eredmények kiértékelése során összehasonlítottam az egyes csoportokba
tartozó válaszadók véleményét. Megállapítható, hogy a lakosság fontosnak tartja
a klinikai vizsgálatokat, de ismereteik meglehetősen hiányosak a témában.
Ennek megfelelőn a részvételi hajlandóság is alacsony. Ugyanakkor a
vizsgálatokban résztvevők többsége ismét részt venne klinikai vizsgálatban,
illetve tapasztalataik rendkívül pozitívak. Eredményeim a regionális
különbségek, és az egészségbiztosításban realizálódó különbségek ellenére is
jórészt egybevágnak a nemzetközi felmérések megállapításaival, ám tudomásom
szerint hazánkban nem készült még ilyen jellegű átfogó felmérés ebben a
témában.

Témavezető: Dr. Tóth E. Béla
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CHEM.9. Takács Dóra GYTK V.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

GAMMA-CIKLODEXTRIN SZÁRMAZÉKOK CITOTOXICITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA

A ciklodextrin (CD) molekulákat régóta, előszeretettel alkalmazzák a
gyógyszeripar, környezetvédelem, mezőgazdaság, vegyipar és élelmiszeripar
különböző területein. Széles körű felhasználásuk speciális szerkezetüknek
köszönhető. A CD molekulák ciklikus oligoszacharidok, melyek α-1,4-
glikozidos kötéssel kapcsolódó α-D-glükopiranóz egységekből épülnek fel. A
kapcsolódó glükóz egységek egy kívülről hirdofil, belülről hidrofób
tulajdonságokkal rendelkező gyűrű alakú struktúrát hoznak létre. A glükóz
egységek száma alapján megkülönböztetünk α-, β-, és ϒ- ciklodextrineket,
melyekben 6, 7, és 8 ezen glükóz egységek száma. Szolubilizáló képességüknek
köszönhetően fokozzák egyes lipofil anyagok vízoldékonyságát, fizikai- kémiai
stabilitását, ezáltal a biológiai hozzáférhetőségét. Az α- és β-CD származékok in
vitro és in vivo vizsgálatáról több adat áll rendelkezésre. Ebből kiindulva
munkánk során célként tűztük ki a különböző, újonnan szintetizált ϒ-CD
származékok citotoxikus hatásának vizsgálatát. Mivel a leggyakoribb
gyógyszeres kezelés orális adagolással valósul meg, Caco-2 sejtvonalon
modelleztük az intesztinális felszívódást és vizsgáltuk az esetleges citotoxikus
hatásokat. A vizsgálni kívánt ϒ-ciklodextrinekből készített hígítási sorral MTT
tesztet végeztünk, majd meghatároztuk az egyes származékokhoz tartozó IC50
értékeket. A ϒ-ciklodextrineket azonban parenterális formulációk előállításához
is felhasználják, ezért humán vörösvértesteken hemolízis tesztet végeztünk,
majd meghatároztuk az egyes HC50 értékeket. Végül az előbbiekben említett
toxicitási tesztek igazolására elvégeztük az élő sejtek növekedési kinetikájára
irányuló RT-CES tesztet is a ϒ- ciklodextrinekkel. Ennek alapján toxicitási
sorrendet állítottunk fel, valamint kapcsolatot kerestünk a vizsgált ϒ-CD
toxicitása és az alkalmazott koncentráció között. Az eredmények kiértékelése
után javaslatot teszünk a biztonságos szerkezetre és koncentrációra a gamma
CD-k vonatkozásában.

Témavezető: Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó
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CHEM.10. Tari Lilla GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

HUMÁN CORNEALIS EPITHELSEJT MODELLRENDSZEREK
BEÁLLÍTÁSA IN VITRO GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI
VIZSGÁLATOKHOZ

Bevezetés: A hatóanyagok rossz biohasznosulása miatt a szemészeti terápiás
rendszerek formulálása gyógyszertechnológiai szempontból nagy kihívást jelent.
Kísérletsorozatunkban célul tűztük ki humán cornealis epithelsejt (HuLi)
modellrendszer beállítását a Gyógyszertechnológiai Tanszéken. Preformulációs
kísérletként a napjainkban széleskörűen alkalmazott műkönnyek
biokompatibilitási vizsgálatait végeztük, valamint a különböző penetrációfokozó
segédanyag, modellvegyület corneális epithelsejten keresztüli transzportjára
gyakorolt hatását vizsgáltuk.
Anyagok és módszerek: A corneális epitheliális limbus a DE Szemészeti
Klinika munkatársainak preparátuma. A sejtek szeparálását a Biotechnológiai és
Mikrobiológiai Tanszék munkatársai végezték. A tanszékünk körülményeire
adaptálva a sejteket, meghatároztuk a kísérletekhez megfelelő passzázs számot.
MTT assay segítségével vizsgáltuk a leggyakrabban használt műkönnyek
biokompatibilitását. A sejteket kétkompartmentes modellbe szélesztve
vizsgáltuk különböző segédanyagok Lucifer Yellow átjutására gyakorolt
hatását.
Eredmények: A citotoxicitási vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a
választott szemcseppek széles körben tolerálhatóak, azonban megállapítható
kompatibilitási különbség. Transzportvizsgálatunk során pedig azt találtuk, hogy
a két segédanyag képes fluoreszcens modellhatóanyag átjutását fokozni, ezáltal
a biohasznosíthatóságot növelni.
Következtetés, összefoglalás: A HuLi sejtek alkalmasak a szemészeti
készítmények tolerálhatósági és biokompatibilitási vizsgálataira, a beállított
transzportmodelleken a továbbiakban széles körben tesztelhetünk
penetrációfokozó segédanyagokat annak érdekében, hogy jó biohasznosulású
szemészeti terápiás rendszereket fejlesszünk.

Témavezető: Dr. Ujhelyi Zoltán
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DENT.1. Hadházi Zsófia FOK V.
FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

FOGAZATI ELTÉRÉSEK, PARAFUNKCIÓK ÉS BESZÉDHIBÁK
KAPCSOLATA TEJFOGAZATBAN

Bevezetés: Az állcsontok és a fogazat rendellenességei összefüggésben
állhatnak bizonyos orális parafunkciók, rossz szokások megjelenésével és
hangképzési zavarok kialakulásával. Számos szerző hívja fel a figyelmet a
rágóapparátus eltérései és a parafunkciók közti kétoldalú kapcsolat fontosságára,
illetve arra, hogy e két tényező hatása akár beszédhibákban nyilvánulhat meg.
Munkánk során óvodás korú gyermekek fogazati eltérései, orális parafunkciói és
beszédhibái között kerestünk kimutatható kapcsolatot.
Anyagok és módszerek: Vizsgálatainkat 191 gyermekre terjesztettük ki. Átlagos
életkoruk 5 év volt. Rögzítésre került a fogazati státusz, az állcsontok eltérései
Angle occlusiós diagnosztikai rendszere szerint, illetve a fennálló beszédhibák
és orális parafunkciók. Az egyes tényezők közti összefüggéseket khí-négyzet
próbával elemeztük.
Eredmények: A 191 megvizsgált gyermek 9,95%-ánál találtunk orthodontiai
anomáliát. Orális parafunkciót az esetek 57,1%-ában regisztráltunk, a
beszédhibák előfordulási gyakorisága 40,84% volt. Statisztikai elemzés során a
fogazati eltéréseken belül vizsgált Angle II-es orthodontiai anomália, illetve a
parafunkciók megléte mutatott szignifikáns összefüggést az interdentális
szigmatizmus elnevezésű hangképzési zavarral. A fogazati státuszban talált
egyéb eltérések nem voltak összefüggésbe hozhatók parafunkciók és
beszédhibák meglétével.
Következtetés: Feltételezésünk, miszerint óvodáskorú gyermekek fogazati
eltérései hatással lehetnek orális parafunkciók és beszédhibák kialakulására,
nem igazolódott egyértelműen. Eredményeink nem állnak teljes összhangban a
nemzetközi szakirodalmi adatokkal, melynek magyarázatát a kis esetszám
mellett a gyermekek fiatal korában látjuk. Ezt látszik alátámasztani az a tény is,
hogy azonos régióban, hasonló esetszámmal kisiskolás korú gyermekeken
végzett kísérletben szoros összefüggés áll fenn a három vizsgált tényező között.
Az általunk kimutatott eredmény, mely szerint az Angle II-es anomália és a
parafunkciók megléte növeli az interdentális szigmatizmus előfordulásának
gyakoriságát, a gyermekek minél korábbi diagnosztizálására és az időben
elkezdett megfelelő kezelés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Témavezető: Dr. Alberth Márta
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DENT.2. Lipták Alice FOK V.
FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

A FOGÁSZATI PREVENCIÓ HATÉKONYSÁGA GYERMEKKORBAN

A fogászati betegségek többsége egészségtudatos magatartással megelőzhető,
különösen a fogszuvasodás, melynek vannak primer etiológai tényezői. Egyre
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a másodlagos etiológai faktoroknak
(szociális helyzet, szülő edukáltsága, fogászati ismeretei, gyermek hozzáállása,
tudásszintje). Az egészségtudatos magatartás kialakításához helyes és elegendő
információ átadása szükséges. Célom egy már meglévő fogászati ismereteket,
attitűdöt, ennek hatására kialakult orális egészséget felmérő vizsgálat és egy
egyszerű, hatékony prevenciós felvilágosítási módszer megtalálása volt.
Egy vidéki iskola 1-6 osztályos tanulóinak (205 fő) fogazati státuszát,
szájhigiénéjét, fogászati alaptudását és ezek változását vizsgáltam, továbbá hogy
szüleik iskolázottsága, fogászattal kapcsolatos ismeretei, a család szociális
helyzete hogyan befolyásolja a gyermek fogazatának és a megelőzéssel
szembeni igényességének alakulását. A diákokat két csoportra osztottam, egy
pozitív és egy negatív példákkal motiváltra. Fogászati kartonon rögzítésre került
a szuvas (d, D) szuvasság miatt eltávolított (m, M) tömött (f, F) tej- (t) és
maradó fogak (T) száma, a szájápolás mértékére utaló plakk index (PII). A
szülők és a gyermekek kérdőívet töltöttek ki, a gyermekek a felvilágosítás előtt
majd két hónappal később is.
Feldolgozásra 160 fő 83 lány 77 fiú (átlag életkor 9 év SD ± 1,94) és szüleik
adatai kerültek. A fogászatra járás és az ezzel kapcsolatos attitűd alapján
csoportokat alkottunk, mely a szülők végzettségén kívül szintén szignifikánsan
befolyásolta a plakk indexet. Ezen index változásával vizsgáltuk a motiváció
hatékonyságát, szignifikáns eltérés volt az eltérő végzettségű szülői háttér
esetén: az első mérésnél a középfokúak értékei az alapfokúakéhoz álltak közel, a
változást tekintve pedig a felsőfokúakéhoz. A klaszterek nem különböztek
lényegesen a motiváció hatékonysága alapján. Nem találtunk jelentős eltérést a
prevenciós módszerek között sem.
A prevenciós felvilágosítás hatásosabb a középfokú végzettségű családoknál,
míg a felsőfokú végzettségűek eleve jobban számon kérik a fogmosást.
Probléma az alapvégzettségű családbeli gyermekek motiválása, ahol alig volt
javulás.

Témavezető: Dr. Alberth Márta
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DENT.3. Ngo Hoang Vinh FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

RADIOGRAPHIC EVALUATION OF IN VITRO PALATAL AND BUCCAL
ROOT LESIONS

Introduction: Pathologic dental processes can be manifested in progressive loss
of root surface due to mechanical, chemical and biological actions. In early
phase of these disorders clinical symptoms and signs are usually not associated
to external root resorptions, therefore the diagnosis is usually based on the
radiologic findings. Although two dimensional radiographic techniques are very
useful tools in the diagnostic process, studies have detected significant
limitations in the differentiation when lesions are located on the oral and
vestibular sides of the roots.
Aim of Study: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of digital
image analysis in radiographic differentiation between artificially prepared
vestibular and oral root lesions.
Methods and Materials: Ten previously non-restored single rooted human teeth
were selected to the study. All of the teeth were single-rooted teeth. Roots were
prepared as two different cuts were placed at cervical third and apical third on
the vestibular side; a single cut were placed at middle third on oral side. Digital
radiographs were taken of all samples at 90° vertical and 0° horizontal angles.
The x-ray images were evaluated with image analysing software, Image J. Data
were analysed using statistical tests.
Results: Density data between the vestibular and oral cuts were statistically
different and the numbers were not significant relative to the location of the cut
and the direction of the taken image.
Conclusions: In this preliminary study statistically significant differences were
not observed to detect the artificially induced vestibular and oral root lesions by
image analysing technique in digital radiographic images. Further work is
recommended in larger and more homogeneous samples to obtain clear
correlation between the locations of lesions and their 2D image manifestations.

Témavezető: Dr. Angyal Janos
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DENT.4. Pusztai Anna FOK V.
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ ÉS EGÉSZSÉGES PREPUBERTÁS KORÚ
GYERMEKEK FOGÁSZATI ELLÁTÁSA SORÁN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA.

Bevezetés: Fogyatékkal élő személyek, különösen a gyermekek egészségügyi
ellátása sok esetben körülményesebb, mint egy átlagos ép ember esetében. A
fogászat olyan terület, ahol egyáltalán nem elhanyagolható kérdés a páciens
értelmi állapota, kooperációs hajlandósága, fizikai képességei, mozgása,
reakciói, érzelmi állapota. Ezek mind meghatározó tényezők egy-egy
beavatkozás esetén. A mai fogorvosok praxisuk során nagy eséllyel
találkozhatnak és kezelniük kell különböző fogyatékkal élő személyeket, de az
eredményes terápia érdekében fontos, hogy tisztában legyenek bizonyos
ismeretekkel velük kapcsolatban. Célunk volt rálátást nyerni arra, hogy a fiatal
fogyatékkal élő páciensek hogyan élik meg, miként viselkednek, és milyen
igényeik vannak egy egészséges társukhoz képest a fogászati ellátás során.
Anyagok és módszerek: Vizsgálatunkat három budapesti iskolában végeztük 49
alsó tagozatos gyermek körében (15 autista, 15 egyéb fogyatékkal élő, valamint
19 kontroll). A tanulók szülei egy demográfiai kérdőív és egy brit kutatás
kérdéseire adtak válaszokat gyermekük fogászati ellátására vonatkozóan. A
válaszokat táblázatban rögzítettük, és khi-négyzet próbával elemeztük.
Eredmények: Vizsgálatunk során szignifikáns különbséget találtunk az
egészségesek és a fogyatékosok ellátása kapcsán a rájuk fordított kezelési
időben. A számukra zavaró tényezők és a kifejezésmódjuk is különböző. Az
autista és a vegyes csoportba tartozó gyermekeket inkább zavarja a fejük
érintése, a kellemetlen szagok, erős fények. Eltérően kommunikálnak, és a
fogyatékkal élők számára egy kezelés negatív élmény.
Következtetés: Eredményeinkből azt láthatjuk, hogy a fogyatékkal élő gyermek
személyre szabottabb ellátást igényel. Kezelőorvosának több időt kell rászánnia
páciensére, odafigyelve a legapróbb jelekre, nagyobb türelemmel,
körültekintőbben kell kezelnie. Érdemes a gyermek értelmi állapotának
megfelelő verbális kommunikációt, egyéb eszközöket, non-verbális
módszereket alkalmazni. Ügyelni kell, hogy a gyermek a kezelés alatt minél
kevesebb fájdalmat és stresszt éljen át, hogy a bizalmát ne veszítsük el. Így
nagyobb eséllyel érhetünk el sikert gyógyító munkánk során.

Témavezető: Dr. Nagy Beáta Erika
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DENT.5. Tar Fábián FOK V.
FOK Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék

A SZILANIZÁLÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A CIRKÓNIUM-DIOXID
ALAPÚ KERÁMIÁKHOZ TÖRTÉNŐ ADHÉZIÓRA

Bevezetés, célkitűzések: Napjainkban, a fogászatban egyre inkább előtérbe kerül
a magas esztétikai igényeket is kielégítő teljes kerámia fogpótlások készítése.
Kiváló mechanikai tulajdonságaik miatt közkedveltek a cirkónium-dioxid alapú
kerámiák, melyek nagyfokú kémiai stabilitást is mutatnak, s a preparált
fogakhoz történő ragasztásuk során a megfelelő adhézió elérése nehézségekbe
ütközik. A kereskedelemben elérhető úgynevezett kerámia primerek szilánt és
MDP-t tartalmaznak az adhézió fokozására. Munkacsoportom beállított egy, a
fogpótlás anyaga és a fogászati cementek közötti nyírószilárdság mérésére
alkalmas vizsgáló módszert. Jelen munkámban arra a kérdésre kerestem a
választ, hogy a szilán molekula önmagában történő alkalmazása milyen hatással
van a cirkónium-dioxid kerámiákhoz történő adhézióra polírozott és homokszórt
felszíneken. A méréseket összehasonlítás céljából kétféle adhezív ragasztóanyag
felhasználásával is elvégeztem. Eredményeimet összevetettem a munkacsoport
által korábban elvégzett vizsgálatokkal.
Anyagok és módszerek: Szinterezett cirkónium lapokból négy csoportot
képeztem (n=12), majd egyik felszínüket políroztam. Ezt követően a minták
felét homokszórással készítettem elő. A minták felszínének szilanizálása után
ragasztóhengereket helyeztem fel egy teflon sablon segítségével a kétféle
ragasztóanyag felhasználásával. A foto-polimerizálást követően a
nyírószilárdság mérését univerzális tesztgéppel (Instron) végeztem.
Eredmények: A cirkónium-dioxidhoz történő adhéziót a szilanizálás
szignifikánsan csökkentette a kezeletlen mintákhoz képest. Ez alól csak a
polírozott felszín Panavia F 2.0 –val történő ragasztása volt kivétel. A Link Ace
ragasztóval kapott értékek minden csoportban szignifikánsan magasabbak
voltak a Panavia F 2.0 ragasztóval kapott értékekhez képest. A homokszórás
szignifikánsan növelte az adhéziót.
Konklúzió: A szilanizálás nem megfelelő módszer a cirkónium-dioxid alapú
kerámiákhoz történő adhézió fokozására. A homokszórás az adhéziót
hatékonyan képes növelni.

Témavezető: Dr. Radics Tünde
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DENT.6. Vékony Barbara FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

A FOGÁSZATI GÓC JELENTŐSÉGE - BETEGEINK RETROSPEKTÍV
VIZSGÁLATA KLINIKÁNK HÁROM ÉVES BETEGANYAGÁBAN

Bevezetés: Gócként szerepel minden körülírt szövetrész a szervezetben,
melyben a keringéstől elzártan baktériumok szaporodhatnak, klinikai tüneteket
nem vagy alig okozva. A kórokozók és azok toxinjaik disszeminálva a
szervezetben szisztémás válaszreakciót váltanak ki, és kialakítják a másodlagos
megbetegedést, a gócbetegséget. A fogászati gócok az összes góc 10%-át
képviselik. A diagnózis ex juvantibus, a kérdéses góc eltávolítása után
igazolható biztosan.
Célkitűzés: Pályamunkám célja az volt, hogy részletesen bemutassam a
lehetséges fogászati gócokat és a kapcsolódó gócbetegségeket, rávilágítva az
összefüggésekre, továbbá ismertessem a góckutatás folyamatát és a góctalanítás
irányelveit.
Betegek és módszerek: Retrospektív vizsgálatunk során 2011. augusztus 1. és
2014. december 31. között 2166, a DE KK FOK Ambulanciára góckutatás
céljából utalt beteg adatait dolgoztuk fel szisztematikusan a MedSolution
rendszer segítségével. Vizsgáltuk a góc pozitív páciensek arányát, az egyes
gócok előfordulási gyakoriságát, rögzítettük a beküldő intézményt, és az általuk
megnevezett feltételezett gócbetegséget. Vizsgálatunk kiterjedt az esetlegesen
meglévő fertőző megbetegedésekre, hematológiai kórképekre, biszfoszfonát
kezelésekre és maxillofaciális régióban végzett sugárterápiára, hangsúlyozván
ezen esetekben a fogászati ellátás speciális aspektusait.
Eredmények: A leggyakoribb fogászati góc a krónikus parodontitis (56,23%)
volt, majd ezt követte a radices dentis (25,85%) és az inkomplett gyökértömés
(22,81%). Leggyakrabban a kardiológiáról (28,12 %), bőrgyógyászatról (18%)
és a szájsebészetről (10,25%) kértek gócvizsgálatot.
Konklúzió: A fogászati góc szerepe nem vesztett jelentőségéből az elmúlt évek
során, ugyanakkor a szájhigiénés helyzetben sem következett be érdemi javulás
sajnálatos módon. Lényeges változást jelent azonban az új antitumorális terápiás
alternatívák térhódítása, az újabb immunszupresszív szerek megjelenése,
továbbá a transzplantációk számának növekedése, mely egyre inkább egyénre
szabott, változó radikalitású góctalanítást kíván meg,  a „basic oral health care”
elveinek mind szigorúbb betartása mellett.

Témavezető: Dr. Gebri Enikő Zsuzsa
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DENT.7. Harilal,  Tejal FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL LICHEN PLANUS, ORAL
LEUKOPLAKIA AND COMORBID DISEASES

Background: The exact relation between precancerous lesions such as oral
lichen planus (OLP) and oral leukoplakia (OL) and comorbid diseases is not yet
fully understood. For this reason our study aimed: to reveal the frequency of
comorbid diseases in our OLP and OL patient groups, to examine the possible
effects of comorbid diseases on the clinical presentation of these oral lesions
and to provide a model for the possible relationships between comorbid diseases
and OLP or OL lesions.
Methods and material: One hundred and six patients (81 females, 25 males, age
range: 23 to 91) were referred to the Department of Periodontology, Faculty of
Dentistry, University of Debrecen between the years 2003 to 2007 with oral
lesions. Data were collected retrospectively. The nature of oral lesions (being
OLP or OL) presence of comorbid diseases were investigated and statistical
analysis of the data was performed.
Results: From the 106 patients, 77 patients had OLP and 29 patients were found
to have OL. Twenty OL patients (69.0%) had homogenous form of OL while 9
OL patients (31.0%) had non homogenous while 48 (62.3%) OLP patients were
found to have non erosive form of OLP while 29 (37.7%) patients had erosive
form. Frequency of diseases was decided. Correlation between comorbid
diseases and lesions, between comorbid diseases and lesion subtypes has been
decided. Diabetes affects lesion type in case of OLP but not in OL and
regression analysis also supported this result (p≤0.05)
Discussion: In case of OLP, topical treatment is not superior to placebo. The
elimination of all known risk factors improves 30% of all OL cases. High
frequency of comorbid diseases in OL and OLP patients may raise the
importance of treating systemic diseases in these patients.

Témavezető: Dr. Tar Ildikó
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DENT.8. Ghodasara Roshni FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

DOES THE BETTERMENT OF COMORBID DISEASES IMPROVE ORAL
LICHEN PLANUS AND ORAL LEUKOPLAKIA LESIONS

Background: Systemic diseases are considered to play a role in the development
and progression of oral lichen planus (OLP) and oral leukoplakia (OL) lesions.
In this study, I have evaluated how successful treatment of systemic diseases
affects the lesions in question.
Method:  Between September 1998 and May 2015, 106 patients (81 females and
25 males, age ± SD: 54.88±12.916 years, range: 23-91 years) with OL and OLP
lesions were investigated. The patients’ past and present medical history, was
first noted. Subsequently, a physical examination and laboratory analysis was
conducted. Clinical and histological characterisation of the lesions and the
presence of co-morbid diseases were investigated. Patient care involved local
symptomatic therapy provided by the dentist and treatment of systemic
conditions by the appropriate physician.
Results: From the 106 patients involved in the study, 77 patients had OLP and
29 had OL. Twenty OL patients (69.0%) had homogenous form of OL whilst 9
patients (31.0%) had non-homogenous. Fourty-eight OLP patients had non-
erosive form of OLP while 29 (37.7%) patients had erosive form. It was found
that improving most background systemic disease did have a positive effect on
the lesion size and type.
Discussion: Treating systemic diseases of patients with precancerous lesions,
did in the least achieve regression of the lesions to non-erosive OLP or to
homogenous LP, both of which have a lower probability of progressing to
cancer. Treatments of systemic diseases largely depend on patient motivation
and cooperation. Therefore, despite these uncontrollable factors in the treatment
process, paying attention to systemic diseases of patients with precancerous
lesions is still worthwhile.

Témavezető: Dr. Tar Ildikó
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DENT.9. Chandrasekar Abhinav FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

THE POSSIBLE RISK FACTORS FOR HPV INFECTION IN ORAL LICHEN
PLANUS AND ORAL LEKOPLAKIA

Introduction: Human papilloma virus (HPV) has been suggested to contribute to
the initiation and progression of Oral Leukoplakia (OL) and Oral Lichen Planus
(OLP). We have investigated the potential risk factors that could lead to
infection of HPV in OLP and OL patients.
Methods and materials: Between 2003 and 2007, 106 patients (81 females and
25 males), with OLP and OL lesions, referred to the Department of
Periodontology, Faculty of Dentistry, Medical and Health Science Centre,
University of Debrecen, were involved in the study. The patients were given a
full medical and dental examination, including; medical and dental history,
current medical conditions, physical examinations and laboratory tests. Clinical
characterization of OLP and OL were established and biopsies taken, following
which oral cytological specimens for HPV DNA were taken and identification
and typing were established.
Results: Of the 106 patients who were examined in this group, 77 presented
OLP and 29 presented with OL. Also out of these 106 patients, 43 (40%) were
shown to have the presence of a HPV infection, 30 (69% of HPV patients) of
which were present in OLP patients and 13 (30% of HPV patients) present in
OL patients. It showed that there were 41 of the patients who had the HPV DNA
present in the OLP or OL lesions, 28 of which were found in the non-erosive
OLP/homogenous OL lesions and 13 found in the erosive OLP/non-
homogenous OL lesions. There was no significant relationship between the
frequency of HPV infection and type and the subtype of lesions. HPV infections
correlated (if p≤0.05) with vitamin B deficiency (0.034), and with seropositivity
for hepatitis B or C virus infection (0.006).
Conclusion:  Vitamin B deficiency results a thinner epithelium leading to an
easier HPV infection. While patients infected with hepatitis viruses are in a
higher risk of being infected with HPV probably because of the same route of
infection.

Témavezető: Dr. Tar Ildikó
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DENT.10. Zafari Nooshin FOK V.
FOK Parodontológiai Tanszék

RISK FACTORS FOR GEOGRAPHIC TONGUE

Background: Geographic tongue is a benign inflammatory condition occurring
most commonly on dorsal surface and lateral borders of the tongue
characterized by multifocal, irregular yet well-demarcated erythematous lesions
with slightly elevated whitish borders resulting from loss of filiform papillae.
The lesions have tendency to regress and recur in other areas with variable
morphological pattern and size hence the name benign migratory glossitis. The
condition is usually asymptomatic, however discomfort ranging from sensation
of a foreign body to severe pain and burning sensation that interfere with normal
daily life, may occur. In this study I have assessed the risk factors for
geographic tongue and it’s correlation with patients’ age, co-morbid diseases
and conditions.
Method: In the period of November 2004 and May 2008, 93 patients (age ± SD:
46.64 ± 19.23, range 3-80) with geographic tongue lesions were investigated.
The patients’ medical history, both past and present, was first noted.
Subsequently, a thorough physical examination and laboratory analysis was
conducted. The presence of co-morbid diseases was investigated and statistical
analysis of data was performed.
Results: 93 patients were assessed in this study, 58 (62.4%) were females and 35
(37.6%) were males, out of which 65 (69.9) were referred to clinic with
complaints. C-13 urea level was higher than 0.04% in 32 (34.8%) patient. The
results of Candida culturing were positive for 18 (22.8%) patients. Candidal
infection have a positive relationship with age, and C-13 urea test positivity.
Complaints show relationship with deficiency of folic acid.
Discussion: The geographic tongue is a benign recurrent disease and its causes
are still unknown, but we need to treat patients with complaints on geographic
tongue. Previously the treatment was more symptomatic but the identification of
the reason for the complaints may provide a choice for causative treatment.

Témavezető: Dr. Tar Ildikó
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DENT.11. Tatai Dániel FOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

AZ EXTRACELLULARIS MATRIX KIALAKULÁSA FEJLŐDŐ EGÉR
AGYTÖRZSBEN

Az extracelluláris mátrixot (ECM) neuronok és gliasejtek szekretálják az
extracelluláris térbe. A termelt makromolekulák feladata többek közt a
sejtmigrációnak, az axonok növekedésének, a synapsisok érésének és
plaszticitásának szabályzása. Korábbi kutatások bebizonyították, hogy a
központi idegrendszer ECM-a mélyreható molekuláris és szerkezeti
változásokon megy keresztül az embrionális és korai posztnatális fejlődés során.
Jelen munkánkban az ECM különböző molekuláinak időbeli megjelenését és
festődési mintázatát vizsgáltuk fejlődő egér agytörzsben. A festéshez
hisztokémiai (Wisteria floribunda agglutinin (WFA), hyaluronsav próbát (HA)),
valamint immunhisztokémiai (aggrecan, neurocan és brevican) eljárásokat
alkalmaztunk.
Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a HA és a neurocan már nagyon
korai fejlődési stádiumban (E13,5) is jelen voltak, mint diffúz neuropil festődés,
míg a perineuronális háló (PNN) megjelenése későbbi időpontra (P7) tehető. A
WFA jelölés - ami a lektinek általános markere - korai prenatális stádiumokban
csak a formatio reticularis területén volt megfigyelhető, mint mérsékelt neuropil
festődés. Posztnatálisan a P4 és P7 stádiumokban a WFA intenzív festődést
mutatott a különböző agytörzsi magokban, de a PNN csak a formatio reticularis
területén jelent meg. Prenatálisan sem aggrecant, sem brevicant nem tudtunk
kimutatni, míg posztnatálisan ugyan ezek a markerek gyenge neuropil jelölődést
mutattak. Ez néhány magra korlátozódott az agytörzsben, ellentétben a HA és
neurocan festődéssel, amit az agytörzs egészén láthattunk.
Eredményeink szerint korai fejlődési stádiumokban csak diffúz neuropil
festődés van jelen az agytörzsben és a formatio reticularis területén, míg a PNN
csak posztnatálisan jelenik meg. Úgy találtuk, hogy az ECM molekulák
megjelenése az agytörzs különböző területein életkorhoz kötött. Az ECM
molekulák tér-időbeli mintázata összefüggésben lehet az agytörzs neurális
hálózatainak funkcionális érésével, továbbá különböző fejlődési folyamatokkal,
mint a neurogenesis, synaptogenesis vagy a synapticus plaszticitás.
MTA TKI 11008

Témavezető: Wéber Ildikó
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DENT.12. Heiner Marica Mónika FOK IV.
Élettani Intézet

AZ OXIDATÍV STRESSZ NÖVELI A KAMRAI AKCIÓS POTENCIÁL
IDŐTARTAM RÖVID TÁVÚ VARIABILITÁSÁT

A szívbetegségek legtöbbjét az oxido-reduktív egyensúly oxidatív irányú
eltolódása kíséri a szívizomsejtek számára jelentős oxidatív stresszt okozva. Ezt
a legkülönbözőbb civilizációs betegségek, mint például a metabolikus
szindróma, a diabetes mellitus, a túlsúly, a magas vérnyomás és a dohányzás
válthatják ki. Oxidatív stressz esetén gyakrabban kell szívritmuszavarok
megjelenésével számolni. Kutya és nyúl állatmodelleken végzett vizsgálatok
bizonyították, hogy az akciós potenciál (AP) időtartam rövidtávú
variabilitásának növekedése gyakran megelőzi szívritmuszavarok kialakulását.
Ezért célunk az oxidatív stressz akciós potenciál időtartam (APD) rövidtávú
variabilitására (SV) kifejtett hatásának vizsgálata volt.
AP méréseinket kutyaszív bal kamrájából enzimatikusan izolált sejteken
végeztük konvencionális mikroelektróda technikával 37 °C-on. Minden esetben
50 egymást követő AP-t regisztráltunk majd meghatároztuk azok rövidtávú
variabilitását. Az oxidáló környezet modellezésére 10 mikroM hidrogén-
peroxidot (H2O2) alkalmaztunk, míg a redukáló koktél 1-1-1 mM DL-
dithiothreitolból, L-glutationból és L-aszkorbinsavból állt.
H2O2 jelenlétében az idő előrehaladtával mind az APD, mind az SV értéke
növekedett, (kontroll: APD 214±8 ms, SV 2,6±0,2 ms; H2O2 a 9. percben: APD
265±10 ms, SV 9,5±1,4 ms; P<0,001, n=10). Az SV növekedése az APD
növekedésétől várható mértéknél nagyobb volt relatív SV növekedést
létrehozva. Később, jellemzően 10-15 perccel a szer perfundálását követően,
korai utódepolarizációk (EAD) alakultak ki. Ilyenkor az SV értéke extrém
mértékben nőtt, azonban a méréseink első 9 percében tapasztalt SV emelkedés
nem áll összefüggésben az EAD-ok kialakulásával. Redukáló koktéllal történő
előkezelés meggátolta a H2O2 által kiváltott relatív SV növekedést, valamint az
EAD-ok kialakulását.
Az eredmények tekintetében kijelenthetjük, hogy az oxidatív stressz által
okozott fokozott SV növekedés hozzájárulhat a szívritmuszavarok
kialakulásához. A redukáló környezet alkalmazása csökkentette a relatív SV-t,
megakadályozva ezzel a káros oxidatív hatásokat. Ezen előnyös tulajdonságát
szívritmuszavarok kockázatának csökkentésében használhatnánk ki.

Témavezető: Dr. Szentandrássy Norbert
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EGT.1. Stekler Dóra Egészségügyi Szervező BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK VISZONYA - ATTITŰD,
ISMERET, FELHASZNÁLÁS - AZ INTEGRATÍV MEDICINA EGYES
ELEMEIHEZ

Nagy az egyetértés ma a nemzetközi egészségügyi körökben, s azt a WHO is
támogatja, hogy a tudományosan megalapozott medicina mellett, melyet
neveznek még konvencionális, hivatalos, nyugati, ortodox orvoslásnak is,
létjogosultsága van a nem-konvencionális, tradicionális, alternatív,
paramedicinális gyógyászatnak is. A WHO adatai szerint a világ népességének
mintegy 80 %-a számára (WHO, 2002) a mai napig ez jelenti az elsődleges
egészségügyi ellátást. A két eljárás nem zárja ki egymást.Napjainkban, a XXI.
században elkerülhetetlen a paradigmaváltás, amely a hivatalos orvoslás és a
komplementer medicina egyesítésével, szintézisével érhető el, elméleti, és
gyakorlati szinten egyaránt.
Felmérésemben az egészségügyi szakdolgozóknak az integratív medicina egyes
elemeihez való attitűdjét, ismeretét, ill. felhasználását mértem.A felmérést
2015.11.26-án végeztem Nyíregyházán, a Megyei Egészségügyi Szakdolgozók
Tudományos Konferenciáján.Sajnos ebben a témában, hazánkban igen csekély
számú kutatást végeztek, ezért az összehasonlító vizsgálat nagy hiányokba
ütközik. Feltevésem -mivel a WHO állásfoglalásában már 2002-ben is sürgette a
nem-konvencionális orvoslás integrációját az egészségügyi rendszerbe-, a
szakdolgozók minden tekintetben magasabb szintet érnek el, mint a laikusok.
Sajnos a WHO állásfoglalás ellenére ez még nem valósult meg.A felsőfokú
végzettségű egészségügyi szakdolgozók jártasabbak a természetgyógyászati
eljárásokban.Az egészségügyi dolgozók viszont elismerik alternatívaként a
komplementer medicinát.Akik már kipróbáltak valamilyen
természetgyógyászati eljárást azoknak az embereknek a jelentős része pozitívan
vélekedik róla és az eljárást akár másoknak is ajánlják.
Egyre többen fordulnak a konvencionális orvoslás és a kémiailag előállított
gyógyszerek felől az alternatív és természetes eljárások irányába, jó kiegészítő
alternatívának tartják az iskolai orvoslás eljárásaiban.

Témavezető: Dr. Lipóczki Imre
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EGT.2. Botos Kadosa Csaba Egészségügyi Szervező BSc III.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék

KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK VISZONYA - ATTITŰD, ISMERET,
FELHASZNÁLÁS - AZ INTEGRATÍV MEDICINA EGYES ELEMEIHEZ

Ma Magyarországon, a nem-konvencionális orvoslási eljárások egyre
népszerűbbek. Az alternatív orvoslási eljárások között vannak népszerűek,
kedveltek, de akad számos, kevésbé ismert is. Vizsgálatomat egy helyi
gimnázium összes évfolyama egy-egy osztályának diákjai körében végeztem el.
Célom, a diákok az integratív medicina egyes elemeihez való viszonyának
vizsgálata. Ezen kívül, a kapott eredmények összevetése hasonló felmérésekben
fellelhető eredményekkel.
Vizsgálatomban a nem-konvencionális medicinális eljárások felosztását a jogi
szabályozásban is fellelhető módon követem, megtartva a jogszabály által adott
elnevezéseket is. A csoportosítás szempontja: az eljárást szakorvosi, vagy nem
orvosi végzettséghez kötött. Vizsgálatom a diákok nem-konvencionális
orvoslási ismereteire, az eljárásokhoz való attitűdjeire, és az eljárások
felhasználásaira terjedt ki.
Hipotézisem szerint a diákok ismeretei az alternatív medicinális eljárásokról
laikus szinten vannak. A diákok attitűdje a nem-konvencionális medicinához,
más felmérések eredményei alapján is elvárva, pozitív, vagy közömbös, csak
nagyon kis hányada elutasító.
A diákok a nem-konvencionális orvoslási eljárásokból az iskolai
egészségnevelés területén azokat a módszereket tartják fontosnak melyeket
ismernek; melyekhez pozitív attitűdjük van; ill. preventív jellegűek. A vizsgálat
első részének feldolgozásakor a kapott eredményeket összevetve a
vizsgálatunkat leginkább megközelítő vizsgálattal, mely az orvostanhallgatókat
mérte (Varga et al. 2004.), megállapítható, legtöbb esetben a vizsgálati
eredmények nagy egyezőséget mutattak mindkét csoportban. Viszont jelentős
eltérések is mutatkoztak.
A vizsgálat második részének feldolgozásakor, előző kutatási eredmények híján
csak a kutatási  eredményeket tudom közölni.
A középiskolai diákok, az orvostanhallgatókhoz hasonlóan, pozitív attitűddel
viszonyulnak a nem-konvencionális eljárások felé. Vizsgálatom érdekes
eredményeket hozott az MTA által a konvencionális orvoslással egyenrangúnak
elfogadott eljárások területén is.

Témavezető: Dr. Lipóczki Imre
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EGT.3. Iglai Vivien Egészségügyi Szervező BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék

A FIZIOTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK EGYES ELEMEINEK MEGJELENÉSE -
KÜLÖNÖSEN A MEDICAL WELLNESS TEKINTETÉBEN - A
KÖZÉPISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN

Az egészségnevelés az Ottawai Charta definíciója szerint az a folyamat, amely
módot ad az embereknek, a közösségeknek az egészségük fokozott kézben
tartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét
állapotának elérése érdekében az egyénnek /csoportnak képesnek kell lennie
arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és
környezetével változzék, vagy alkalmazkodjon hozzá. Az egészséget tehát, mint
a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az
egészségfejlesztés nem csak az egészségügyi ágazat kötelezettsége.
Kutatásomban az iskola, mint az egészségnevelés, egészségfejlesztés színtere,
ahol az egészség megőrzésére (prevenció), megteremtésére (habilitáció),
fejlesztésére és menedzselésére (szűrés, gondozás), valamint visszaállítására
(terápia és rehabilitáció) vonatkozó ismereteknek kellene megjelenniük. A
tanítás módszertani szemléletében a WHO 2004-ben elfogadott alapelveit kell
tükröznie: az egyén megerősítését, ill. aktív részvételét. Módszereiben és
stratégiáiban holisztikus, átfogó, egészleges, interszektorális, egyenlő és
fenntartható legyen.
Az integratív medicina medical wellness -mint orvosilag bizonyított wellness
terápiás eljárás- elemeinek attitűdjét, ismereti szintjét, ill. felhasználását
vizsgáltam egy helyi gimnázium összes évfolyamán a diákok körében. A
wellness leghasznosabb hatása a prevención túl természetesen az, hogy javítja
egészségi állapotunkat, segít abban, hogy elkerüljük a különböző betegségeket,
ill. csökkenti a bennünk felgyülemlett stresszt, így számos betegséget
megelőzhet, ami a stressz következtében alakulhat ki. A stressz felelős többek
között a szív- és érrendszeri megbetegedésekért, magas vérnyomásért,
gyomorpanaszokért, emésztőrendszeri megbetegedésekért és
rendellenességekért. Ha rendszeresen szánunk időt a wellnessre, akkor nem kell
attól tartanunk, hogy saját életmódunk miatt lesznek problémáink a
későbbiekben.
Felmérésem eredményeként ajánlásom, a diákok további ismereteinek
elmélyítése az egészségnevelés e fontos és hatékony területén is.

Témavezető: Dr. Lipóczki Imre
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EGT.4. Pál Renáta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

A TERÜLETI VÉDŐNŐI SZOLGÁLATTAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG
MÉRÉSE  A GONDOZOTTAK KÖRÉBEN NYÍREGYHÁZA ÉS
ÚJFEHÉRTÓ TERÜLETÉN

A védőnői gondozás több,mint 100 éve része a hazai preventív medicinának.A
szakmai megújulás irányát az egészségügyi kihívások mellett a gondozottak
igénye is meghatározza, ezért fontos a védőnői ellátás középpontjában állók
véleményének és elégedettségének mérése.Kutatómunkám során a szülők
védőnői ellátással való elégedettségét vizsgáltam. Korábbi kutatások is
igazolják, hogy mind a házi-gyermekorvosi, mind a védőnői ellátással való
elégedettség közvetlenül is érinti a családokat valamint a kisgyermekek
fejlődését is befolyásolni képes.
A TÁMOP 6.1.4.Koragyermekkori program keretében végeztek a 0-7éves korú
gyermeket nevelő szülők körében, az alapellátás szereplőivel - gyermekorvossal
és védőnővel - való elégedettség mérést. E kutatás alapján valósítottam meg
saját kutatásomat Nyíregyháza és Újfehértó területén.A kvantitatív kutatáshoz
sajátkészítésű, önkitöltős kérdőívet alkalmaztam, melyek felvétele 2015 június
és 2016 január között valósult meg.A kérdőíves adatfelvételt követően 207
értékelhető kérdőív állt rendelkezésemre az elemzések elvégzéséhez.
A fent említett országos kutatásból kiderül,hogy a védőnők vonatkozásában a
szülők kevésbé elégedettek a tájékoztatás módjával,míg leginkább elégedettek a
védőnő empátiájával és elfogadásával.Saját eredményeim alapján elmondható,
hogy az általam vizsgált populáció körében a leginkább elégedettek a
gondozottak a védőnő elérhetőségével,valamint tapintatosságával és a védőnői
tanácsok hasznosságával.A válaszadók kevésbé elégedettek a szociális
juttatásokkal kapcsolatos tájékoztatással, a szoptatásra való felkészítéssel és a
látogatások előzetes egyeztetésével.Kutatásomból kiderül, hogy a felmerülő
nehézségek esetén az érintettek fele keresi fel elsőként a védőnőt,a gondozottak
negyede pedig a családtagoktól vár segítséget.A gondozottak 65%-a nyíltan
beszél problémáiról a védőnőjével.
Megítélésem szerint kutatási eredményeim hasznosak lehetnek a védőnői
szakma fejlesztése szempontjából mind helyi,mind országos szinten,valamint a
jövőben saját munkám során a tapasztalatok segítenek hatékony védőnői ellátást
nyújtani leendő gondozottaim számára.
Kulcsszavak:gyermek-alapellátás,védőnő,gondozás,elégedettség

Témavezető: Jávorné Erdei Renáta
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EGT.5. Pásztor Anett Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

HANGULATZAVAROK ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA A VÉDŐNŐI
GONDOZOTTAK KÖRÉBEN.

Napjainkban a depresszióról, mint népegészségügyi problémáról kell, hogy
beszéljünk, amely világviszonylatban is magas számban fordul elő. A WHO
adatai alapján elmondható, hogy világszerte  a várandós nőknek közel 10%-a, a
már szült nők  13% -a szenved ettől a mentális zavartól. A gyermekágyi
pszichiátriai zavaroknak, kedélybetegségeknek különböző formáit
különböztethetjük meg, így beszélhetünk a gyermekágyi lehangoltságról,
gyermekágyi depresszióról valamint gyermekágyi pszichózisról is.
A védőnői munka egyik fontos célcsoportját képezik a gyermekágyasok, a
puerperium időszakában az anya és gyermeke intenzív figyelmet élveznek a
védőnői ellátás során. Az előbb említett okok mellett témaválasztásomat az is
indokolta, hogy a prevenciónak, mint sok más esetben, itt is kiemelt szerepe
van. A védőnők, mint prevenciós szakemberek már a prekoncepcionális
időszakban és a várandósság időszakában is sokat tehetnek a szülővé válás
folyamatának segítésében és a későbbiekben is jelentős edukatív támogató
szerepük lehet, ami csökkentheti a gyermekágyi hangulatzavarok előfordulási
gyakoriságát, illetve támogathatja a kezelést.
Kutatásom célja, felmérni, hogy az általam vizsgált településeken (Nyíregyháza,
Nagyhalász, Ibrány), milyen gyakorisággal fordulnak elő a gyermekágyi
hangulatzavarok. Célom továbbá feltárni az előforduló esetek hátterében
meghúzódó jellemzőket, a rizikó és védő faktorokat, a család és a szakemberek
szerepét.
Kérdőíves kutatásomat anonim, önkitöltős kérdőív segítette, melyet a védőnői
tanácsadókban töltöttek a válaszadók.
A szülést követő időszakban megjelenő hangulati elváltozások különböző
mértékűek lehetnek, melyek felismerésében, a megfelelő szakemberhez való
irányításban, a kezelésben és annak támogatásában a védőnőknek kiemelt
szerepe van. A várandósság előtt és alatt a védőnőnek gondozó munkája során
lehetősége van a rizikótényezők beazonosítására, a veszélyeztetett személyek
kiszűrésére.
Kulcsszavak: gyermekágy, hangulatzavar, védőnő

Témavezető: Jávorné Erdei Renáta
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EGT.6. Izsák Aliz Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

LÁTÁSSÉRÜLT ANYÁK VÉDŐNŐI GONDOZÁSA

Bevezetés: Még napjainkban is számos kételkedés jellemzi a látássérült nők
gyermekvállalásával kapcsolatos felfogást a szakemberek és a társadalom
részéről egyaránt. A látássérült személyek nem mindig kapják meg a megfelelő,
speciális segítséget a várandóssággal, szüléssel, és a gyermekek nevelésével
kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy a látássérült anyák gondozásához
fokozott figyelemre van szükség.
Célkitűzés: Célom, hogy felmérjem a látássérült nők tapasztalatait, véleményét
az egészségügyi dolgozók által, a gyermekvállalás során nyújtott segítséggel
kapcsolatban. Szeretném feltárni a gyermekvállaláshoz kötődő nehézségeket,
valamint a gyermekek gondozásához és neveléséhez kapcsolódóan szükséges
speciális technikákat.
Minta és módszer: A kutatást 20-50 év közötti, látássérült anyák körében,
strukturált interjútechnikával, továbbá elégedettségi kérdőív segítségével
végeztem.
Az interjú során 7 témakörben gyűjtöttem adatokat: párkapcsolati jellemzők, a
látássérülés jellemzői, munkahelyi környezet, a várandósság és a szülés
megélése, a gyermeknevelés nehézségei, az egészségüggyel kapcsolatos
tapasztalatok, és a látássérülteket támogató intézményekkel való kapcsolatok.
Az elégedettségi kérdőívek esetében arra vártam választ, hogy mennyire vannak
megelégedve a felmérésben résztvevő nők, a gyermekvállalás során velük
kapcsolatba kerülő egészségügyi szakemberekkel. Így külön vizsgáltam a házi
gyermekorvossal, a védőnővel, valamint a szülész-nőgyógyásszal való
elégedettségüket.
A vizsgálatban eddig 11 fő vett részt, akiket a Látássérültek Észak-Alföldi
Regionális Egyesülete segítségével kerestem fel.
Eredmények: A vizsgált nők egyetértettek azzal, hogy az egészségügyben
dolgozó szakemberek, nincsenek megfelelően felkészülve, ha egy látássérült
személlyel találkoznak. Az eredményekből egyértelműen megmutatkozik, hogy
a gyermekgondozást tekintve, nem érzik magukat hátrányosabb helyzetben,
mint a látó nők.
Következtetések: A szakembereket olyan adaptációs technikákkal, valamint
speciális egészségügyi ismeretekkel kellene felkészíteni, hogy megfelelő
szakértelemmel tudjanak segíteni, ha egy gyermeket vállaló látássérült
személlyel találkoznak.

Témavezető: Gyulai Anikó
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EGT.7. Béni Boglárka Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

KORAI FEJLESZTÉS - DÉVÉNY MÓDSZER ÉS HASZNOSSÁGA

A korai fejlesztés az átlagos fejlődéstől eltérő gyermekek számára ajánlott
gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiák összessége.
Gyűjtőfogalom mindazon terápiás módszerek és lehetőségek számára, melyek a
korai életszakaszban nyújtanak segítséget a gyermekek számára.
Dolgozatomban a Dévény módszer (DSGM) hatékonyságát elemzem. A sikeres
DSGM-terápia kulcsa a komplex mozgásszemlélet és egy speciális izom-ín
kezelés, amely helyreállítja a zsugorodott és letapadt izmok, inak kóros
állapotát, és direkt ingereket képes eljuttatni az agyhoz. A módszer hatékonyan
alkalmazható az idegrendszeri sérülések különböző formáinál, a
mozgássérülések minden területén, a mozgáskorlátozott gyermekek mentális,
pszichés fejlesztése során.
Kutatásom célja, hogy felmérjem milyen családi körülmények közül, mely
életkorban és milyen típusú, mértékű sérüléssel kerülnek a csecsemők,
kisgyermekek szakemberhez, valamint a DSGM alkalmazása mennyi idő után
eredményez javulást. Továbbá vizsgáltam a védőnők, a rendellenességek
észlelésében vállalt szerepét is, hisz ők részt vesznek a csecsemők, gyermekek
fejlődésének rendszeres vizsgálatában.
Kutatásomat Miskolcon és Sajószentpéteren egy-egy DSGM szakgyógytornász
bevonásával, 2015.10.26. és 2015.11.30. között végeztem. Összesen 103 darab
kérdőív került kiosztásra a szakemberek által kezelt paciensek között (az
újszülött kortól a 71 éves korig), melyek mindegyikét kitöltve, értékelhető
válaszokkal kaptam vissza. Az elemzést Microsoft Excel 2013-as programmal
végeztem.
Az eredményeim azt mutatják, hogy az esetek 41%-ban a védőnő, míg 38%-ban
a szülő észlelte a problémát. Sajnos az időben történő felismerés nem mindig
lehetséges, és a gyermekek egy része a probléma jelentkezése után hosszabb idő
elteltével kerül szakemberhez. A gyermekek 67%-ánál idegrendszeri, 29%-ánál
mozgásszervi, a fennmaradó 4%-uknál genetikai és egyéb rendellenesség áll
fenn. A Dévény módszer az esetek 29%-ában 3, míg 27%-ában 4-5 alkalom
után látványos javulást eredményez a megkérdezettek szerint.
Az adatok jól mutatják, hogy a védőnő szerepe elvitathatatlan a korai
felismerésben. A terápia elkezdése után az eredményesség rövid időn belül
tapasztalható.

Témavezető: Rákóczi Ildikó
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EGT.8. Laczik Márta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

DIGITÁLIS GENERÁCIÓ - MIVEL JÁTSZIK A GYERMEK?

Kulcsszavak: generáció, okostelefon, tablet, játék
Munkámban döntően a gyerekek okostelefon-, és táblagép használatával
foglalkozom, de kitérek játék tevékenységeikre, a médiára, illetve a
generációkra. Célom, megtudni, hogy milyen mértékben-, és mire használják a
kisiskolások telefon-, és tablet eszközeiket. Szoktak-e más játékokkal is
játszani? Korlátozzák-e szülei (ha igen miért) eszközeik használatát?
Kutatási módszerem saját-; –papírformájú-, önkitöltéses-, és anonim– kérdőív
volt, melyet összesen 163-, –2.-, 4.-, és 6. osztályos– tanuló töltött ki. Két
iskolát vontam be, ahol az alábbi megoszlás szerint működtek közre; a
Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
két második-, egy negyedik-, illetve egy hatodik osztályának tanulói (N=99), és
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály
Általános Iskolai Tagintézménye egy második-, két negyedik, továbbá szintén
két hatodik osztály tanulói (N=64). A vizsgálat 2015. szeptember 23.-, és
november 6. között zajlott.
Főbb eredmények: A nyíregyházi kitöltők 25,3%-nak (25 fő) van telefonja,
23,23%-nak (23 fő) táblagépe, és 35,4%-nak (35 fő) mindkettő. A karcagi
gyerek esetében ezek az adatok; 46,9% (30 fő)-, 10,94% (7 fő)-, illetőleg 35,9%
(23 fő). A nyíregyháziak közül 59,6%-nak (59 fő) érintőképernyős-, és 1,01%-
nak (1fő) nyomógombos a telefonja. Ugyanez Karcagon 71,9% (46 fő), illetve
10,9% (7fő). A nyíregyházi gyerekek átlagban 8 évesen kaptak saját telefont-, és
7,5 évesen táblagépet, a karcagiak 8,9 évesen, és 9,1 évesen. Az összes
valamely készülékkel rendelkező (143fő), 50,35%-a (72 fő) napi 1-2 órát-,
29,37% (42 fő) napi 3-, vagy több órát használja azokat. A nyíregyházi
válaszadók 34,94%-át (29 fő) gyakran korlátozzák szüleik eszközeik
használatában. A karcagi gyerekek 50%-ának (30 fő) soha nem szabnak ilyen
korlátokat. A válaszadók 88,9%-a (145 fő) hasznosnak véli az okostelefont-,
64,4%-uk (105 fő) a táblagépet. A gyerekek 76,1%-át (86 fő) zavarná a telefonja
hiánya, de 23,9%-ukat (27 fő) nem.
Látható, hogy a legfiatalabb generáció, a Z generáció ebbe beleszületett,
ezeknek az eszközöknek a minden napos használata számukra természetes.

Témavezető: Rákóczi Ildikó
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EGT.9. Mezei Zsuzsanna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani
Tanszék

VÉDŐOLTÁSOK ELFOGADOTTSÁGA ÉDESANYÁK KÖRÉBEN

Háttér: A korábban rettegett fertőző betegségeket ma már csak hírből ismerjük,
ezáltal napjainkban átértékelődött a védőoltások szerepe. A lakosság körében
egyre nagyobb teret hódítanak a védőoltások szükségességének
megkérdőjelezésével kapcsolatos elméletek terjedése.
A vizsgálat célja: A jelenleg forgalomban lévő védőoltásokkal kapcsolatos
attitűd felmérése volt, internethasználó várandósok és édesanyák körében. A
kutatás további célját képezte az oltáskivezetéssel kapcsolatos ismeretek
vizsgálata.
Módszer: Kérdőíves felmérés az internethasználó várandósok és édesanyák
körében. A vizsgált témakörök: kötelező védőoltások elfogadottsága, ajánlott
védőoltások népszerűsége, HPV elleni védőoltás preferálása és az oltáskivezetés
fogalmának elterjedése. A vizsgálat mintáját 19 megyéből összesen 515 nő
alkotta.b Egyváltozós elemzéseket végeztem a vizsgált paraméterek populációs
értékének becslésére. Az elemzés során a SPSS statisztikai programcsomagot
használtam a prevalencia becslések 95%-os megbízhatósági tartományának
(MT) meghatározására.
Eredmények: Összesen 511 db értékelhetően kitöltött kérdőív érkezett vissza. A
kitöltők nagy része a fővárosban él (35,8% MT: 32-40) és felsőfokú
végzettséggel rendelkezik (72,5 % MT: 69-77). Családi állapotot figyelembe
véve, a válaszadók 68,4 %-a (MT: 64-73) házasságban, 25,4 %-uk (MT: 22-30)
élettársi kapcsolatban él. A kitöltő anyák gyerekeinek száma átlagosan 1,63
(MT:1,56-1,71) volt. 73 %-uk (MT: 69-73) egyetért azzal, hogy gyermekei
egészségét a védőoltások beadatásával védheti meg. A kitöltők arra a kérdésre,
hogy mennyire tartják biztonságosnak a jelenleg forgalomban lévő
védőoltásokat, átlagosan 4-es értékelést adtak az 1-5-ig terjedő Likert-skálán,
ugyanakkor ezen belül19,5 %- volt az aránya azoknak az anyáknak, akik 1-es
illetve 2-es értékelést adtak erre a kérdésre. A válaszadók 11,54 %-a (MT:9-14)
alkalmazott már oltáskivezető  módszereket.
Következtetés: Az eredmények értelmezésekor a nem reprezentatív
mintavételből eredő esetleges kiválasztási hibát figyelembe kell venni.
Összességében elmondható, hogy a magyarországi anyák többsége pozitívan áll
a jelenleg forgalomban lévő védőoltásokhoz, de már nyilvánvalóan jelen van az
oltásellenesség, mint probléma.

Témavezető: Gyulai Anikó
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EGT.10. Nagy Zsuzsanna Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék

HYPERKALAEMIA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS TERÁPIÁJÁNAK A
LEHETŐSÉGEI A HELYSZÍNI ELLÁTÁSBAN

A hyperkalaemia a belgyógyászati sürgősségi állapotok egyike, mely a
differenciáldiagnosztikát is megelőzve azonnali kezelést igényel, ennek
elmulasztása izombénuláshoz, így légzési elégtelenséghez, illetve malignus
aritmiák kialakulásához, majd szívmegálláshoz vezethet.
Célunk a helyszíni gyakorlatban jelenleg még rutinszerűen nem alkalmazott
diagnosztikus és terápiás eljárások számbavétele, szem előtt tartva ezek
korlátozott lehetőségeit a klinikai gyakorlattal szemben.
Betegek, módszerek: Munkám során egyrészt a Mátészalkai Kórház
Belgyógyászati Osztályán 2010.01.01. és 2016.01.20. között hyperkalaemiával
diagnosztizált betegek orvosi dokumentációjának retrospektív vizsgálatát
végeztem a belgyógyászati és a sürgősségi osztályos, illetve járóbeteg
szakellátásban. A kutatás kiterjedt az anamnesztikus adatokra
(alapbetegségekre, tünetekre), az ekg leírásokra, az alkalmazott terápiára, és
azok lehetséges kontraindikációira. Másrészt tanulmányoztam a témával
kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat is, Magyarországon esetleg még kevéssé
ismert, új diagnosztikus módszerek után kutatva (Leino A, Kurvinen K.
Interchangeability of blood gas, electrolyte and metabolite results measured
with point-of-care, blood gas and core laboratory analyzers)
Eredmények: Ezen időszak alatt összesen 137 betegnél állították fel a
diagnózist, többségüknél minimum kétszer leírásra került az ionzavar. Az
alapbetegségek közül leggyakrabban a veseelégtelenség, diabetes mellitus,
arteriosclerosis volt jelen. Az ekg eltérések közül a pitvari aritmiák (fibrilláció,
flattern) és a vezetési zavarok (AV-, Tawara szár- blokkok) voltak a
legjellemzőbbek. Az ellátás során a Ca-gluconicumot, inzulint, szükség szerint
glükózzal, Na-bikarbonátot, furosemidet, Resonium-A-t illetve a dialysist
alkalmazták elsősorban.
Következtetés: A helyszíni ellátás során az ekg vizsgálat alacsony specificitása
és szenzitivitása miatt önmagában nem alkalmas egyértelmű diagnózis
felállítására, de együtt értékelve az anamnesztikus adatokkal és a fennálló
tünetekkel, panaszokkal indikálhatja a terápia mielőbbi megkezdését, megfelelő
körültekintéssel választva a lehetőségek közül. Megfontolandó továbbá a
diagnosztikus eszközök észszerű bővítése a helyszíni ellátásban.

Témavezető: Sárosi Sándor
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EGT.11. Sándorné Úr Szabina Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Gerontológiai Tanszék

PARKINSON-KÓRBAN SZENVEDŐ BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA

A Parkinson-kór a második leggyakoribb progresszív, neurodegeneratív
betegség. Prevalenciája növekvő tendenciájú, nemzetközi adatok alapján évente
100 és 200/100 000 főre tehető, beleszámítva nőket és férfiakat egyaránt, sokkal
gyakoribb arányszámú megbetegedést mutatva férfiak esetében. A betegség,
mely korábban a 60 éven felüli korosztályt sújtotta, napjainkban egyre korábbi
megjelenésével érinti már a középkorú lakosságot is. Az Egészségügyi
Minisztérium adatai szerint Magyarországon megközelítőleg a betegek becsült
száma 20 000 fő, akiknek 50-70%-a részesül kezelésben. A betegségben az agy
substania nigra sejtjeinek dopamintermelése csökken, 70-80%-a elpusztul, mire
az első motoros tünetek jelentkeznek. Jelenleg gyógyítására és megelőzésére
nincs lehetőség. Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatot végeztem a kisvárdai
Felső - Szabolcsi Kórház Neurológiai szakrendelőjében megjelent, valamint a
Rehabilitációs osztályon fekvő Parkinson-kórban szenvedő betegek körében,
életminőséget vizsgálva a 2015. március 12. - 2015. augusztus 31. közötti
időszakban.
Az eredményeket elemezve azt állapítottam meg, hogy a betegek
életminőségükkel nincsenek megelégedve, a Hungarostudy 2002 felméréséhez
viszonyítva az átlagtól rosszabbnak értékelik azt, a nemek közötti
összehasonlításban a nők életminőség értékelése rosszabb a férfiakénál.
Válaszadó betegeink a mindennapi tevékenységük végzésében jelentősen
korlátozottnak érzik magukat, legfőbb panaszaikat a motoros tünetek jelentik,
melyek megnehezítik szükségleteik kielégítését és önellátási képességüket is
jelentősen akadályozzák. A progrediáló betegségekre jellemző
testsúlycsökkenés a vizsgált mintában nem fordult elő, sőt az önellátás
nehezítettsége és a tünetek szaporodása ellenére a válaszadók nagy többsége
túlsúlyos, valamint elhízott. A következtetések levonása során az esetleges
problémákra keresek választ, milyen intézkedések javasoltak a jobb életminőség
elérése, körülményeik javítása érdekében, illetve milyen módszerek
alkalmazására van szükség a betegek optimális jólétének, önellátó képességének
fenntartása érdekében.

Témavezető: Dr. Papp Katalin
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EGT.12. Nagy Ferenc Attila Ápolás és betegellátás BSc IV.
Országos Mentőszolgálat

A KÁBÍTÓSZER MÈRGEZETTEK PREHOSPITÁLIS DIAGNOSZTIKAI ÈS
TERÁPIÁS NEHÈZSÈGEI AZ ÈSZAK-MAGYARORSZÁGI RÈGIÓBAN

A kábítószerek, hallucinogén anyagok, „műfüvek”, pszichedelikus mesterséges
vegyületek jelentős problémát és fekete foltot jelentenek az egészségügyi
ellátórendszer diagnosztikai és terápiás rendszerében. Láthatjuk, hogy a jelentős
problémát okoz az egyre fiatalabb korban elkövetett felelőtlen drogfogyasztás,
amely miatt mentőellátásra sor kerül. Az anamnézis felvételekor a páciensek
önmagukat kevésbé szeretnék veszélybe sodorni a vélt következmények miatt,
így elferdítik a tényeket, vagy látható tüneteik ellenére egyenesen negálják a
drogfogyasztást. Ez még nehezebbé teszi a prehospitális ellátó dolgát, ugyanis
csak és kizárólag a tünettan, illetve a heteroanamnesztikus adatok szolgálnak
informatív jelleggel. Már, ha a heteroanamnézis helyes, vagy éppen igaz.
Elmondható, hogy a mentődolgozóknak önbevallásuk szerint is nehéz a
tüneteket differenciálnia, illetve kideríteni egy mérgezéses esetben, viszont ezt
csak elenyésző esetben gondolják saját hibájuknak, mindinkább ezt a környezet
és a beteg magatartása okozza. Ezt alátámasztja az is, hogy a külső környezetei
tényezők konkrét kutatásakor kiugróan magas értéket mutatott a mérgezett
együttműködésének hiánya és az autó- és heteroanamnézis elferdítése. A
legfőbb diagnosztikus akadályt a mentődolgozók a szerek ismeretlenségében
látják, főként, hogy sokszor maga a fogyasztó sem tudja, milyen vegyületet
fogyasztott el pontosan. Így valóban nehéz bármi konkrétumot biztosan
kijelenteni egy – egy tünet feltalálásakor, főként korlátozott diagnosztikus háttér
mellett. Kiderült, hogy a megkérdezett mentődolgozók több mint 64%-a 15 és
annál több szolgálati évet töltött el eddig, amely joggal enged következtetni a
nagy szakmai tapasztalatra, amely szintén azt támasztja alá, hogy a prehospitális
betegellátásban diagnosztikai akadályt mind kevésbé a mentőszolgálat humán
erőforrásának képessége jelenti.
Előre vetíthető, hogy a már régen nem generikumokra alapozó dizájner drog
piac állandó ’egy lépés’ előnyt fog tartani az egészségügy ellátó rendszere előtt.

Témavezető: Molnár Gábor



130

EGT.13. Szabó Viktória Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék

ASTHMA BRONCHIALE ACUT EXACERBÁCIÓJÁNAK OXIOLÓGIAI
ELLÁTÁSA

Bevezetés:Az asthma bronchiale főként a kis légutakat magában foglaló
chronicus gyulladás, mely paroxysmalis reverzibilis dyspnoeban, sípoló
légzésben és köhögésben megnyilvánuló tünetegyüttes. A tüneteket súlyossága
eltérő, így maga az acut exacerbatio kezelésének terápiás lehetőségei is eltérnek,
viszont az egyáltalán nem kezelt asthmás roham az esetek többségében
súlyosbodik, mely előreláthatatlan következményekhez vezethet. A főként két
csoportot érintő betegségben (fiatal gyermekek és 40 év felettiek) szenvedők
száma folyamatosan növekszik, így az oxiológiai vonatkozása is magasabb.
Anyagok és módszerek: A kutatásban elsősorban az Országos Mentőszolgálat
eset és rohamkocsi személyzete által ellátott betegek eseteit vizsgáltam meg.
Figyelembe vettem az asthmás betegek bejelentési panaszait, a mentőszolgálat
kiérkezésekor mért paramétereket (hallgatózási lelet, keringési paraméterek,
beteg akkori panaszai) illetőleg az alkalmazott terápiát és természetesen a beteg
válaszát az alkalmazott terápiára. Fontosnak tartottam még azt, hogy a beteget a
későbbi ellátás céljából mely osztályokra szállították.
Eredmények: A vizsgálat során kapott eredmények azt mutatják, hogy a 2015-ös
évben 1,5-szer annyi betegnek volt szüksége sürgősségi ellátásra, mint 2014-
ben. Valamint a két év alatt előfordult 173 db esetet vizsgálva 5 esetben
szükségessé vált az emelt szintű légútbiztosítás.
Következtetések: Kutatásom során bizonyossá vált az a megállapításom,
miszerint asthmás betegek számának növekedésévél az elsődleges oxiológiai
ellátásban résztvevő Országos Mentőszolgálat által ellátott betegek közül is
egyre magasabb számban vannak jelen asthma bronchiale-val élők.

Témavezető: Gerzonné Losonczki Bernadett
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EGT.14. Koroknai Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
Országos Mentőszolgálat

AZ INTOXIKÁLT BETEG RSI-JE

A mindennapi gyakorlatban méregnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek
kis mennyiségben a szervezetbe jutva fizikai, kémiai vagy fizikokémiai
hatásukkal a szervezet életfolyamatait, dinamikus egyensúlyát átmenetileg vagy
véglegesen megzavarják. A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint
hazánkban évről-évre növekszik a mérgezések száma, ezen belül is első helyen
állnak a gyógyszerek okozta mérgezések, ezt követi az alkoholmérgezés.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) eljárásrendjébe 2014 áprilisában került
bevezetésre az RSI (Rapid Sequence Intubation), mely a potenciálisan telt
gyomrú betegek sürgősségi intubálása, szigorú rend szerint végrehajtva.
Kutatásomat az OMSZ nyíregyházi és mátészalkai mentőállomásain végeztem,
a betegdokumentációk áttekintésével 2014 áprilisától 2015 decemberéig. Csak
azokat a betegeket vizsgáltam, akik valamilyen intoxikációban szenvedtek, és a
prehospitális ellátás során RSI eljárásrend szerint lettek intubálva.
Kutatásom során olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen indikáció
alapján végeztek RSI-t a mérgezett betegen; változtak-e a standard
gyógyszerdózisok, s ha igen, milyen okból; sikeresen kivitelezhető volt-e a
gyomormosás; használtak-e antidótumot?
Kutatásom igazolta, hogy az intoxikált betegek RSI-je során változtak a
gyógyszerdózisok, viszont a gyomormosás sikerességét nem befolyásolta az,
hogy RSI eljárásrend szerint intubálták a beteget.

Témavezető: Kazamér Ferenc
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EGT.15. Hajdú Péter Ápolás és betegellátás BSc IV.
EK Egészségtudományi Intézet, Ápolástudományi Tanszék; Dietetikai Szolgálat

KISKÖREI LAKOSOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS
EGÉSZSÉGTUDATOS TÁPLÁLKOZÁSA

Kisköre a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, magas arányú az
alacsony iskolázottság, illetve növekvő a daganatos megbetegedések száma és
ez idáig nem történt egészségfelmérés.
A kutatás célja a településen élők egészségi állapotának feltérképezése, amely a
jövőben alapként tud szolgálni, a település vezetőinek, az egészségügyi
szakembereknek a város egészségtervének kialakításához.
A kutatás módszere, leíró, feltáró, magyarázó jellegű induktív kutatás. Eszköze:
kérdőív. 900 kérdőív került kiosztásra a település lakosai körében. 621 kérdőív
érkezett vissza, ebből értékelhető 526 kérdőív volt. Online felületen 135 kérdőív
került kitöltésre. Így összesen 661 kérdőív lett értékelhető eredményű. Az
adatok feldolgozása MS Excel és keresztpróba segítségével történt.
Az adatok alapján alacsony a szülők iskolai végzettsége. A válaszadók 40% érzi
úgy, hogy egészségesen él. A lakosok fele félévente legalább egyszer jár
egészségügyi intézménybe. Egészségesnek lenni leginkább a rendszeres
testmozgást végezni, megfelelő ételeket enni, illetve a nem dohányozni
alternatívák a legjellemzőbbek. Az egészséges életmódról a legtöbben a
médiákból tájékozódnak, leginkább az internetről.  275 kitöltő szenved krónikus
megbetegedésben, és a kitöltők családjában, közel felénél volt daganatos
megbetegedés. 194 kitöltő követ céltudatosan diétát. Akik nem tudnak
egészségesen étkezni (458) azok közül 179-en nem tudnak ellenállni a fűszeres,
kalóriadús ételeknek. A kitöltők negyede napi legalább ötször étkezik. A
legkedveltebb élelmiszerek a fehér- és finomlisztből készült termékek illetve a
gyümölcsök, a legkevésbé kedveltek a barna kenyér és a teljes kiőrlésű
termékek.
Az eredményekből megállapítható, hogy összefüggés van az alacsony iskolai
végzettség, a helytelen életmód (táplálkozás) és a daganatos megbetegedések
aránya között. Az egészségfejlesztési programok, az egészség-tanácsadás és a
helyi szinten szervezett szűrővizsgálatok célzottan segíthetnek a településen
élők egészségi állapotának hosszú távú javításában.
Kulcsszavak:
Egészségmagatartás, egészségtudatosság, táplálkozási szokások, iskolai
végzettség, ismerethiány

Témavezető: Ujváriné Dr. Siket Adrienn, Szalayné Kónya Zsuzsanna
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EGT.16. Kovács Judit Egészségügyi Szervező BSc III.
EK Egészségtudományi Intézet, Elméleti és Integratív Egészségtudományi
Tanszék

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GIMNÁZIUMI DIÁKOK
ÉLETMÓDJA, EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGA KÜLÖNÖSEN A
MOZGÁSKULTÚRA TEKINTETÉBEN

„Az élet mozgás a mozgás élet.”
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a gyermekek a mi mai
befektetésünk a holnap társadalmába. Az egészségük, és ahogyan kezeljük őket
felnőtté válásukig, komoly hatással lesz hazánk jólétére és stabilitására a
következő évtizedekben is. Kutatásunk az Oktatási Hivatal TÁMOP 3.1.5. és a
Debreceni Egyetem között létrejövő szerződés alapján egy 5 éves program
kezdete. A kutatást a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok körében végeztem el.
Dolgozatom célja a tanulóknak a mozgáshoz, a sportoláshoz és az egészséges
életmód elemeihez való viszonyának vizsgálata. Ezen kívül, az eredményeim
összehasonlítása más hasonló területen vizsgált kutatások eredményeivel. Ez a
vizsgálat kiterjed a tanulók attitűdjére és ismereteire is, s ezen ismeretek helyes
felhasználására is. Kutatásom kvantitatív módszerrel, validált kérdőívvel történt.
A mérést név nélkül, évfolyamok szerint végeztem, mind az 5 évfolyam
vizsgálatára sor került. A mozgási kompetencia speciális fizikai, élettani
meghatározottságából fakadó területeket is vizsgáltam. A nemi különbségekből
eredő eltérések is a vizsgálat tárgyát képezték. A serdülőkor élettani hatásaiból
adódóan ez az egyik fő összehasonlítási terület. A kollégium, mint oktatási,
nevelési és szocializációs színtér, az egyéni készségek és képességek
formálódásának egyik kulcsfontosságú színtere, ezért jó összevetések
végezhetőek a hipotézisek igazolására. A felmérésből arra lehet következtetni,
hogy a tanulók az életmód legmeghatározóbb faktorának a táplálkozást tartják.
Kopp Mária kutatásai alapján viszont megállapítható, az egészségi állapot
romlása szempontjából, más irodalmi adatokkal is egybehangzóan, a stressz
kezelése a legfontosabb rizikó faktor.
A kutatás eredményei alapján az 5 éves program továbblépéseként ajánlásunk a
helyes stressz kezelési technikák megismertetése és begyakoroltatása annak
érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő adaptációs szindrómában a kimerülés
szakaszát elkerüljék a tanulók akár jelenlegi, akár későbbi élethelyzetükben.

Témavezető: Dr. Lipoczki Imre
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ENG.1. Bodnár Márta Ágnes ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Endokrinológiai Tanszék

AZ ORBITA FIBROBLASTOK PAI-1 TERMELÉSÉNEK LEHETSÉGES
SZEREPE ENDOCRIN ORBITOPATHIABAN

Az endocrin orbithopathia (EOP) kórlefolyása során az orbita fibroblastokat érő
kóros szignálok fokozott sejtproliferációhoz és az extracelluláris mátrix (ECM)
túltermeléséhez vezetnek. A plazminogén aktivátor inhibítor-1 (PAI-1) az ECM
átrendeződés fontos szabályozó faktora. A PAI-1 szint emelkedése elősegítheti
az ECM komponenseinek felhalmozódását. A PAI-1 expressziót szabályozó
transforming growth factor β (TGF-β) fokozott expresszióját figyelték meg EOP
betegek orbita szövetében, ami pozitív összefüggést mutat a betegség
aktivitásával.
A növekvő sejtdenzitás és a TGF-β hatását az általunk létrehozott fibroblast
sejtvonalakon vizsgáltuk, melyek EOP betegek (n=5) és egészséges kontrollok
(n=5) orbita kötőszövetéből, valamint hasi műtétek során eltávolított
bőrszövetből (n=3) származtak. A sejtek proliferációs rátáját bromodeoxyuridin
beépülés meghatározásával, a PAI-1 termelést ELISA-val mértük. Az adatok
statisztikai kiértékeléséhez variancia analízist (ANOVA) alkalmaztunk.
Az orbita és bőr fibroblastok az egyes sejtdenzitásokon hasonló mennyiségű
PAI-1 fehérjét termelnek. A proliferációs ráta és az egy sejtre eső PAI-1
termelés a sejtdenzitás növekedésével csökken. A TGF-β (1 ng/ml) minden
vizsgált sejtdenzitáson fokozza a fibroblastok PAI-1 termelését, az emelkedés
1,3 – 5-szörös. Mind az EOP, mind a kontroll orbita fibroblastokban a TGF-β
hatása a sejtdenzitás növekedésével szignifikánsan nagyobb mértékű. Ez a
sejtdenzitás-függő TGF-β-ra adott válasz nem jellemző a bőr fibroblastokra.
Igazoltuk, hogy a növekvő sejtdenzitás a proliferációs ráta és a PAI-1 termelés
negatív regulátora orbita fibroblastokban. Feltételezzük, hogy a konfluens
kultúra az egészséges orbitára jellemző állapotnak, míg a pre-konfluens kultúra
a betegség kezdeti stádiumában a felhalmozodó ECM következtében
bekövetkező fokozott proliferációs aktivitásnak felel meg. A sejtdenzitás-függő
PAI-1 expressziónak, az orbitában helyileg ható tényezőkkel együtt, szabályozó
szerepe lehet az ECM alakításában normál és kóros körülmények között is.

Témavezető: Dr. Nagy V. Endre
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ENG.2. Fehér Krisztina Eszter ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék

A BÉL BARRIER ELÉGTELENSÉG BIOMARKEREI PRIMER
SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITISBEN ÖSSZEFÜGGÉST MUTATNAK A
SÚLYOSABB BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL

Bevezetés: Primer sclerotizáló cholangitisben (PSC) a betegség kórlefolyását
illetően a máj és a bélrendszer kapcsolata nem teljesen tisztázott. PSC-s
betegeinken a bél immunológiai és barrier diszfunkcióját jelző szerológiai
markerek szerepét vizsgáltuk.
Betegek és módszerek: Vizsgálatunkba 69 PSC-s beteget (medián életkor: 32
(5-79) év, gyulladásos bélbetegség (IBD): 67%, cirrhosis: 20%) vontunk be.
Enzimkapcsolt immunoszorbens módszerrel határoztuk meg  az anti-F-actin
(AAA) IgA, anti-gliadin (AGA) IgA és IgG jelenlétét, az IgA1, IgA2,
szekretoros (s)IgA és intesztinális zsírsavkötő fehérje (I-FABP) koncentrációját.
A májtranszplantáció, vagy a halálozás jelentette a súlyos kórlefolyást. A
kontroll csoport egészséges egyénekből (n=155) és colitis ulcerosás (CU)
betegekből (n=179) állt.
Eredmények: PSC-ben az I-FABP koncentrációja az egészségesekhez hasonló
(216 vs. 244 pg/ml), ugyanakkor CU-hoz képest (176 pg/ml, p<0,05) magasabb
volt. A sIgA koncentrációja (95,7 µg/ml) az egészségesekhez képest háromszor,
az CU-hoz képest kétszer magasabb volt (p<0,001). PSC-ben AAA IgA 28,4%-
ban, AGA IgA 9%-ban, AGA IgG 20,9%-ban volt detektálható, az AAA IgA és
az AGA IgG előfordulása gyakoribb volt a kontrollokhoz képest. Társuló IBD
esetén a sIgA koncentrációja alacsonyabb volt (80,7 vs. 160,4 µg/ml, p<0,001).
Az életkor és a cirrhosis nem befolyásolta a vizsgált markerek gyakoriságát,
vagy szérumszintjét. Kaplan-Meier analízis alapján a májtranszplantációig, vagy
halálozásig eltelt idő rövidebb volt a specifikus IgA antitestek jelenléte, vagy
magas sIgA (>175μg/ml) szint esetén, míg az össz IgA szint, az IgA2/IgA1
arány és az I-FABP szint esetén nem volt ilyen összefüggés. Cox regresszió
során a cirrhosis jelenlétével korrigálva mindhárom vizsgált marker szignifikáns
maradt (AAA IgA: HR[95%CI] 5,15[1,27-20,86], AGA IgA: 5,07[1,25-20,54],
sIgA 3,67[1,05-12,82]). Együtt vizsgálva őket még erősebb összefüggés volt
kimutatható (HR[95%CI]: 11,30[2,84-44,93], ha >1 marker pozitív).
Összefoglalás: A bélbarrier elégtelenséghez köthető IgA antitestek PSC-ben egy
gyorsabb progressziójú csoportot azonosítottak, alátámasztva a bél-máj tengely
fontosságát a betegség patogenezisében.

Témavezető: Dr. Tornai Tamás
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ENG.3. Hegedüs Kitti Zsanett ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Endokrinológiai Tanszék

A PAJZSMIRIGY MŰKÖDÉS ÉS A FRISSEN FELISMERT
PITVARFIBRILLÁCIÓ KAPCSOLATA: HYPERTHYREÓZISHOZ ÉS
HYPOTHYREÓZISHOZ EGYARÁNT GYAKRAN TÁRSUL

Célkitűzés: A magyar lakosság enyhén jódhiányos. A pajzsmirigy diszfunkció
és a pitvarfibrilláció együttes előfordulásának gyakorisága enyhe jódhiány
mellett nem ismert.
Módszerek: A DE Belgyógyászati Intézetben 2005. január 01. és 2014.
december 31. között első pitvarfibrillációval kezelt betegeket vontuk be a
vizsgálatba.  A pajzsmirigyműködés alapján a betegeket a TSH
meghatározásával, alacsony TSH érték esetén a szabad T4 és szabad T3
egyidejű mérésével soroltuk az alábbi csoportokba: hypothyreózis, szubklinikus
hypothyreózis, euthyreózis, szubklinikus hyperthyreózis vagy hyperthyreózis.
Szubklinikusnak akkor tekintettük a működészavart, ha a TSH a normál
referencia tartományom kívül volt, de a szabad T3 és T4 érték még a referencia
tartományba esett.
Eredmények: A vizsgált időszakban 5073 esetben diagnosztizáltunk
pitvarfibrillációt. Közülük 2850 (56,18%) nő és 2223 (43,82%) férfi volt,
életkoruk 71,18±12,57 év volt, mely hypothyreózisnál 75,45±11,12, szubkl.
hypothyreózisnál 71,89±11,90, euthyreózisnál 71,88±12,60, szubkl.
hyperthyreózisnál 70,70±10,92 és hyperthyreózisnál 67,65±14,10 évnek
adódott. A betegek 87 %-a euthyreoid volt. 1,56%-ban hypothyreózis, 5,48%-
ban szubklinikus hypothyreózis, 2,84%-ban szubklinikus hyperthyreózis és 3%-
ban hyperthyreózis igazolódott. A TSH medián értékei ugyanebben a
sorrendben (az érték után zárójelben az interquartilis tartomány): 1,61mU/L
(1,01-2,41) 11,83mU/L (6,89-19,9), 6,21mU/L (5,53-8,17)  , 0,0086mU/L
(0,02-0,15) . és 0,006mU/L (0,0-0,02). A betegek közül 55 év alatti 82 fő
(12,56%) és 55 éves vagy idősebb 571 fő (87,44%) volt. Amíg a két
korcsoportban a szubklinikus hypothyreózis egyformán gyakori volt (36,59%
vs. 43,43%), addig a fiataloknál a hyperthyreózis (37,8% vs. 21,12%),
idősebbeknél a hypothyreózis (13,13% vs. 4,88%) dominált.
Következtetések: Minden frissen felismert pitvarfibrilláció esetén a pajzsmirigy
funkciót vizsgálni kell, mert kor szerint eltérő gyakorisággal ugyan, de
bármilyen pajzsmirigy működészavar előfordulhat.

Témavezető: Dr. Juhász Mária
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ENG.4. Kiss Eszter Virág ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék

A DIABETESES NEUROPATHIA ÉS AZ INZULINREZISZTENCIA
VÁLTOZÁSA FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSÁRA 2-ES TÍPUSÚ
CUKORBETEGSÉGBEN

Bevezetés: A 2-es típusú cukorbetegség (T2DM) kialakulásában az elhízás és az
inzulin rezisztencia (IR) központi szerepet játszik, és szoros összefüggést
mutatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel. Az IR mérséklésének
leghatékonyabb módja a testsúly-csökkentéssel egybekötött életmódváltás és a
fokozott testmozgás. A diabeteses neuropathia a legkorábbi és sokszor
aluldiagnosztizált mikrovaszkuláris szövődménye a T2DM-nek. A diabeteses
autonóm neuropathia jelenléte fokozott kardiovaszkuláris rizikót jelez. Az
utóbbi időben számos vizsgálat foglalkozott a vázizom, mint aktív endokrin
szövet szerepével, mely különböző izomspecifikus citokineket, myokineket
termel. Az irisinről, egy új hormonszerű miokinről azt feltételezzük, hogy
szintjének változása összefüggésben lehet az IR mértékével.
Betegek és módszerek: Vizsgálatunkba 13 frissen felismert vagy három éven
belül felfedezett 2-es típusú cukorbeteget vontunk be, akik 6 héten keresztül heti
minimum 150 perc intenzív testmozgást végeztek. Kerékpár ergometriával
kontrolláltuk a betegek terhelhetőségét, a perifériás szenzoros neuropathiát az
áramérzet-küszöbértékkel (CPT) jellemeztük, amit a Neurometer (Neurotron
Inc., Baltimore MD, USA) készülékkel határoztunk meg. A kardiovaszkuláris
autonóm neuropathiát a Ewing-féle standard kardiovaszkuláris reflextesztekkel
vizsgáltuk. Az irisin koncentrációkat ELISA módszerrel határoztuk meg.
Eredmények: A betegek testsúlya átlagosan 1,3 kg-ot csökkent. A vázizom
tömeg 0,79 kg-ot nőtt, a testzsír tömeg átlagosan 1,58 kg-ot csökkent. Az
ergometriával mért terhelhetőség szignifikánsan nőtt (p<0,05), a perifériás
szenzoros funkció (p<0,05) és a kardiális autonóm reflextesztek pontértéke
(p<0,05) egyaránt szignifikánsan javult. A szenzoros funkció változását a BMI-
vel összehasonlítva negatív (p<0,05), míg a vázizom tömeggel pozitív
korrelációt találtunk (p<0,05). A szenzoros funkció javulása és a vázizom tömeg
növekedése egyaránt pozitív összefüggést mutatott az irisin szinttel (p<0,001).
Következtetések: Az intenzív testmozgás rövidtávon is jelentősen javítani tudja
a fizikális terhelhetőséget, csökkenteni az IR-t és mérsékelni a kardiovaszkuláris
rizikót a T2DM korai szakában.

Témavezető: Dr. Sztanek Ferenc
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ENG.5. Major Evelin Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

A SMOOTHELIN-SZERŰ 1 FEHÉRJE SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
HIPERTIREÓZISBAN

A pajzsmirigy hiperfunkciós kórképe a leggyakoribb endokrin megbetegedések
közé tartozik. Kialakulásáért a szervezet szükségletét meghaladó mennyiségű
pajzsmirigyhormon a felelős. A betegségben szenvedők jellegzetes panaszai
közé tartozik az izomfájdalom, izomgyengeség és az izomtömeg változása,
melyek hátterében álló mechanizmus még nem teljesen ismert. Irodalmi adatok
arra utalnak, hogy hipertireózis következtében a gyors, glikolitikusabb IIb
izomrostok száma nő. Hipotézisünk szerint ezen izotípusváltozás hátterében a
pajzsmirigyhormonok mellett a nemrégiben felfedezett smoothelin-szerű 1
fehérje (SMTNL1) állhat. Az SMTNL1 a citoszkeletális elemeket szabályozó
miozin foszfatáz enzim működését, illetve a Ser301 oldalláncon történő
foszforilációját követően transzkripciós kofaktorként a génexpressziót
szabályozza. Célunk az SMTNL1 szabályozó szerepének vizsgálata volt a
pajzsmirigyhormonok által indukált izomtípus változásokban. Az SMTNL1
fehérjét differenciáltatott C2C12 egér vázizom sejtvonalban overexpresszáltuk,
majd a sejteket aktív pajzsmirigyhormonokkal kezeltük. A kezelés hatására a
pajzsmirigyhormon receptor (TR) expressziójának csökkenését tapasztaltuk. A
továbbiakban 78 hipertireózisban szenvedő betegből származó pajzsmirigy és
vázizom biopsziát elemeztük Western blot analízissel: az SMTNL1 fehérje a
hipertireóta betegek vázizomzatában szignifikánsan nagyobb mennyiségben
expresszálódik, mint a kontroll személyek esetén. Normál és hipertireózisban
szenvedő betegek vázizom mintáinak microarray analízise alapján számos
SMTNL1 által szabályozott gén, így a TR, MHCI és IIa izoformájának és
gyulladási folyamatokban résztvevő gének expressziós változását tapasztaltuk.
A betegek adatainak statisztikai analízise alapján elmondható, hogy a
pajzsmirigybetegek 89%-a nő, valamint a kontroll és a pajzsmirigybetegek
testtömeg-indexét kiszámítva azt kaptuk, hogy a vizsgált egyének nagy része
túlsúlyos. Eredményeink várhatóan hozzásegítenek a pajzsmirigybetegségek és
az azokat kísérő tünetek molekuláris hátterének megértéséhez, különös
tekintettel az SMTNL1, mint transzkripciós regulátor szerepére.

Témavezető: Dr. Lontay Beáta
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ENG.6. Molnár Antalné Komplex rehabilitáció MSc II.
Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék

OXIDATÍV STRESSZ SZEREPE DIABETESES NEUROPATHIÁBAN

Bevezetés: A diabeteses perifériás polyneuropathia (DPN) a 2-es típusú
cukorbetegek több, mint felét érinti. Korábbi tanulmányok összefüggést találtak
fokozott oxidatív stressz és DPN között. Az antioxidáns tulajdonságú humán
paraoxonáz-1 (PON-1) aktivitása csökken 2-es típusú diabeteses betegekben.
Diabetesben a nitrogén monoxid (NO) termelődésének károsodása az endothel
diszfunkcióját okozza. Az aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA) endogén
inhibitora a NO szintáz enzimnek. Az emelkedett ADMA szint és a NO
metabolizmusának változása a DPN kialakulásával is összefügghet. A DPN
kezelésében alkalmazott alfa-liponsav antioxidáns tulajdonságú, fokozza a NO
szintáz működését és az endoneuronális véráramlást.
Célkitűzésünk volt meghatározni a PON-1 paraoxonáz és arilészteráz aktivitást
2-es típusú cukorbetegekben, vizsgáltuk a PON1 aktivitás változása és a
polyneuropathia súlyossága közötti, valamint az egyéb kardiovaszkuláris rizikó
tényezők, így a homociszteinnel és az aszimmetrikus dimetilargininnel (ADMA)
való összefüggéseket DPN-ben.
Betegek és módszerek: Hatvankét DPN-s, 63 definitív polyneuropathia nélküli
2-es típusú cukorbeteg és 60 egészséges kontroll klinikai adatait hasonlítottuk
össze. A DPN súlyosságát Neurometerrel vizsgáltuk. A paraoxonáz és
arilészteráz aktivitásokat (paraoxon szubsztrátokkal) spektrofotometriás
módszerrel mértük. Az ADMA szinteket ELISA módszerrel határoztuk meg.
Eredmények: Csökkent PON-1 paraoxonáz aktivitást észleltünk a 2-es típusú
cukorbetegeinkben az egészséges kontrollokhoz képest (p<0.05). DPN-s
betegeinkben szignifikánsan alacsonyabb paraoxonáz (p<0.05) aktivitásokat
találtunk a nem polyneuropathiás betegcsoporthoz képest. Szignifikánsan
magasabb homocisztein szintet észleltünk DPN-ben (p<0.05). Az alfa-liponsav
hatására a DPN-ben észlelt javulás mértékével nőtt a paraoxonáz aktivitás
(p<0.05), valamint csökkent az ADMA koncentrációja (p<0.05).
Összefoglalás: A PON-1 aktivitás alkalmazható lehet a kardiovaszkuláris rizikó
becslésére 2-es típusú, DPN-nel szövődött cukorbetegekben, de még további
vizsgálatok szükségesek. Igazoltuk az alfa-liponsav kezelés kedvező antioxidáns
hatását a PON aktivitások és az ADMA szintek mérésével.

Témavezető: Dr. Balogh Zoltán
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ENG.7. Suga Boglárka ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék

SZEROLÓGIAI MARKEREK PROGNOSZTIKAI JELENTŐSÉGE A
COLITIS ULCEROSA BETEGSÉGLEFOLYÁSÁBAN NAGY ESETSZÁMÚ
PROSPEKTÍVEN KÖVETETT BETEGKOHORSZBAN

Célkitűzések: A szerológiai markerek jelentősége a colitis ulcerosa(UC)
kórlefolyásában kevéssé ismert. Célul tűztük ki, hogy prospektív vizsgálatban
határozzuk meg a szerológiai antitestek jelentőségét UC-ben a betegséglefolyás
előrejelzésében.
Betegek és módszerek: 187 UC beteg esetén szérummintákból határoztuk meg a
különféle IgA/IgG típusú antitesteket (anti-neutrofil citoplazmatikus [ANCA],
anti-laktoferrin [aLFS], valamint kehelysejt és pankreász acinussejt ellenes
[PAB: anti-GP2 és anti-CUZD1] antitestek) indirekt immunfluoreszcens
módszerrel, míg az anti-mikrobiális antitesteket (ASCA IgG/IgA és anti-
OMPPlusTM IgA) enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálattal. A betegség
fenotípusát, aktivitását, és lefolyását a diagnózis felállításától prospektív módon
követtük (medián követés: 104 hónap).
Eredmények: Az IgA/IgG típusú pANCA, aLFS és kehelysejt ellenes antitestek
előfordulása az UC betegekben 73,6%, 62,4% és 11,2% volt. Mindkét típusú
PAB a betegek 9%-ban, míg az ASCA 17,7%-ban és az anti-OMP pedig 19,8%-
ban fordult elő. Az antitestek jelenléte nem mutatott összefüggést a betegek
életkorával, nemével illetőleg a betegség kiterjedésével. Az aktuális
betegségaktivitás sem befolyásolta és a betegség lefolyása során is stabilak
maradtak. Egyes antitestek jelenléte esetén azonban a különféle
extraintesztinális manifesztációk ritkábban fordultak elő. A követés során a
betegség aktivitása miatt a betegek 34,2%-ában volt szükség kórházi felvételre,
míg colectomiára 3,7%-ban. A betegségaktivitás miatti hospitalizáció
előrejelzésében az extenzív colitis és a férfi nem bizonyultak kockázati
tényezőnek (HR[95%CI]: 1,8 [1,09-2,95] és 6,7 [1,6-27,9]), a szerológiai
antitestek azonban nem. Ugyanakkor az IgA típusú ASCA és az anti-CUZD1
antitestek jelenléte kapcsolatot mutatott a tartós immunszupresszív kezelés
szükségességének bevezetési idejével (pLogRank<0,01, Kaplan-Meier analízis).
A többváltozós Cox-regressziós analízisben az antitestek közül csak az ASCA
IgA pozitivitás bizonyult független kockázati tényezőnek (HR:2,74,
95%CI:1,46–5,14, p<0,01). Következtetések: A UC-ben a szerológiai
antitesteknek kórlefolyás előrejelzésében csak korlátozott szerepük van.

Témavezető: Dr. Papp Mária
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ENG.8. Janka Tamás ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék

A PROTONPUMPA GÁTLÓK HATÁSA A MÁJZSUGOR KLINIKAI
LEFOLYÁSÁRA

A cirrhosisos betegek kezelése során gyakran alkalmazott protonpumpa-
gálókkal (PPI) kapcsolatban egyre több adat szól amellett, hogy nem
hatékonyak a varixvérzés (VV) kezelésében és profilaxisában, ráadásul
fokozzák a jelentős mortalitású spontán bakteriális peritonitis (SBP)
kialakulását. Előző tanulmányunk során ezek megerősítése mellett azt találtuk,
hogy a PPI-t szedő betegek mortalitása jelentősebb, a VV pedig gyakoribb, mint
a PPI-t nem szedők esetén.
350 májzsugorban szenvedő betegben vizsgáltuk a PPI alkalmazásának
hátrányait. Összefüggést kerestünk a PPI szedés és az SBP előfordulása,
valamint a PPI használat és a cirrhosis progresszióját jelző szövődmények
[Child-Pugh (CP) stádium változása, ascites progresszió, VV] megjelenése,
illetve a mortalitás között.
350 cirrhosisos beteget átlagosan 962 napig (medián 907n, SD:582) követtünk
és jegyeztük az SBP-k, VV-k előfordulását, az ascites változását, a halálozást.
154 beteg nem kapott PPI-t, 196 beteg a követési idő több mint felében szedte a
gyógyszert.
A PPI-t szedőkben az SBP előfordulása lényegesen gyakoribb a gyógyszert nem
szedőkhöz képest (21,4% vs.7,8% p<0,0001).  PPI szedők mortalitása magasabb
(58,2% vs. 27,3%, p= 0,001). Gyakrabban észleltük a CP stádium romlását
(28,1% vs 13,6%), illetve az ascites progresszióját (23% vs 10,4%) is.
Szignifikáns volt a különbség az első SBP-ig, a Child-Pugh stádium (p<0,001),
illetve az ascites (p<0,001) progressziójáig eltelt időt, valamint a halálozás
idejét (p<0,001) tekintve is. Gyakoribb volt és előbb jelentkezett VV a PPI
szedőkben, megelőzően VV-el kezelt (p=0.01) és nem kezelt (p=0,015) betegek
esetén is. Cox-regressziós analízis során PPI szedése mellett kortól, etiológiától,
megelőző VV-től, induló CP stádiumtól függetlenül korábban következett be a
CP stádium (p=0,01) illetve az ascites (p=0,016) progressziója, az első SBP
(p=0,001), és VV (p>0,001), valamint az elhunyt betegek halála (p>0,001).
A beteganyag kibővítését követően, hosszabb a követési idő alatt megerősítettük
korábbi eredményünket: a PPI szedése az SBP kialakulásának rizikótényezője.
Emellett adataink azt mutatják, hogy a gyógyszer a betegség lefolyására is
kedvezőtlenül hat.

Témavezető: Dr. Vitális Zsuzsa
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ENG.9. Bacsó Viktória ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

AZ ÉLETKOR SZEREPE A COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓ ÁLTAL
ELÉRHETŐ BESZÉDFEJLŐDÉS MINŐSÉGÉBEN PRELINGUALIS SIKET
GYERMEKEK ESETÉBEN

A cochlearis implantáció (CI) a súlyos fokú kétoldali nagyothallás
rehabilitációjára szolgál. A műtét, melyet kezdetben csak felnőtteken végeztek,
napjainkban egyre fiatalabb prelingualis siket gyermekek számára biztosítja a
beszédfejlesztés optimális lehetőségét.
Munkánk célja a beszédfejlődés 1 év alatt bekövetkező változásának mérése
volt, annak megállapítására, hogy előny-e a minél koraibb életkor a CI-ban. A
folyamat elemezhetőségének érdekében korábbi évek adatai is bevonásra
kerültek.
A vizsgálatokba 11 veleszületett siket gyermek került bevonásra, akiknek
életkora az implantációkor 1 és 3 év között változott. Hallóéletkoruk a felmérés
idején 1-11 év volt. Integrált nevelésben 5 gyermek vesz részt. Az ép hallású
kontrollcsoportba, az artikuláció pontosítása érdekében logopédiai foglalkozásra
járó, 2-11 éves gyermek került, korcsoportonként 5-5. A beszédpercepció
vizsgálata 14 színes állatkép közül a kérdezett állat képének kiválasztásával
történt, a szájról olvasás kizárásával. A beszédexpressziós teljesítményt 10
kimondott szó (CVCV) hangonkénti helyességének értékelésével mértük, a
helyesség százalékában.
Mind a 2 év alatt, mind a 2-3 éves korban implantáltak beszédpercepciós
eredményei elérték a 100%-ot, de előbbiek 4, utóbbiak 5 év implantátumviselés
után.
A beszédexpresszió jelentősebb különbséget mutatott. Míg a 2 éves kor alatt
implantált gyermekek 4 év alatt érték el a 100%-ot, addig a 2-3 éves korban
implantáltak 8 év használat után.
Az integrált környezetben nevelkedő cochlearis implantált gyermekek
beszédértése és beszédexpressziója 4 év alatt érte el a 100%-ot, míg szegregált
környezetben fejlődő kortársaik beszédértése 6-7 év, beszédexpressziója 8 év
implantátum használat után érte el a kontrollcsoport eredményeit, akik
percepciója 4 éves korra, expressziójuk pedig 6-7 éves korra érte el a 100%-ot.
Az implantációs életkor időpontja a legmeghatározóbb a gyermek nyelvi
fejlődésének szempontjából. A szocio-kultúrális háttér, a szülői igényesség és a
szurdopedagógiai tréning befolyásolja a beszédfejlődés tempójának mértékét és
minőségét.

Témavezető: Dr. Sziklai István, Pongrácz Ildikó



143

ENG.10. Szodorai Ildikó Judit ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A KÖZÉPFÜLI VÁLADÉK ÉS AZ ORRGARAT BAKTÉRIUMFLÓRÁJA
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA MALDI TOF
TÖMEGSPEKTROMETRIÁS ESZKÖZZEL KRÓNIKUS SAVÓS
KÖZÉPFÜLGYULLADÁSBAN

Bevezetés: A krónikus savós középfülgyulladás (otitis media with effusion –
OME) kialakulásában a fülkürt hibás működése mellett számos faktor bír
kiemelkedő fontossággal. A nemzetközi guideline elveti a pathogének szerepét.
A középfüli folyadékgyülem baktériumflórája savós középfülgyulladás esetén
bizonyítottan kiterjedt, különösen akkor, ha a non-pathogén flórát is figyelembe
vesszük. A középfüli betegségek pathogenesisének alapelvei szerint ezen
baktériumok a nasopharynxból eredhetnek.
Célkitűzés és módszerek: Tanulmányunk célja az volt, hogy kimutassuk a
nasopharyngealis baktériumflóra különbözőségeit OME-ban szenvedő és nem
szenvedő gyermekek esetén. Másodlagos célunk a nasopharynx és a középfüli
folyadék flórája közötti összefüggés megállapítása volt.
Kutatásunk során a DE-KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán az
In Vitro Diagnosztikai Tömb (IVDI) közreműködésével, meghatározott
beválogatási kritériumok alapján prospektív módon vizsgáltuk 63 OME-s
gyermek középfüli váladékát és adenoidjából vett mintáját MALDI-TOF-fal.
Kontrollcsoportként 23 adenoid hypertrophiaban szenvedő gyermek
epipharyngealis mintáját vizsgáltuk ugyanezen módon.
Eredmények: Elmondható, hogy nem találtunk szignifikáns különbséget  a
OME-ban szenvedő és nem szenvedő gyermekek nasopharyngealis flórája
között, ám a M. Catarrhalis jelenléte a nasopharynxban egyértelműen  együtt jár
a középfüli folyadékgyülem felszaporodásának fokozott kockázatával. A
középfüli váladék és az orrgarat baktériumflórája között korreláció nem volt
kimutatható.
Következtetés: Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a
nasopharyngealis flóra nem határozza meg savós középfülgyulladás
kialakulását. Ez a megfigyelés arra enged következtetni, hogy a gazdaszervezet
válasza játsza a főszerepet a krónikus savós középfülgyulladás kialakulásában.

Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Dr. Tóth László
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ENG.11. Elgabsi Halima ÁOK VI.
Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

BACTERIAL PROFILE OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
INVESTIGATED BY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY

Objectives: With conventional microbiological methods significant proportion
of middle ear effusion (MEE) proves to be sterile. Accurate molecular
biological techniques have been used to identify only pathogen bacteria. Matrix
assisted laser desorption and ionization time-of-flight mass spectrometry
(MALDI-TOF MS) is an adequate tool to examine samples precisely for wide
range of bacterial species simultaneously. The aim of this study is to investigate
the frequency and complexity of bacterial flora in MEE in Otitis media with
effusion (OME) by MALDI-TOF MS.
Methods: MEE from 40 children with chronic otitis media with effusion were
examined for 2000 pathogen, facultative pathogen and non-pathogen bacterial
species using MALDI-TOF MS. Two MEE samples from children who
underwent cochlear implantation with healthy middle ear were also examined
by the same way.
Results: No bacteria were found in healthy control samples and 92.2% of OME
samples were positive for at least one bacterium. In 52.5% of samples more than
one bacterium was identified. In total 42 bacterial species were found in the
middle ear samples. 18.75% of positive samples contained otopathogen
bacterium.
Conclusion: MALDI-TOF MS is a suitable tool to identify a wide range of
bacterial species in MEE. Results show that bacterial flora of MEE in OME is
more diverse and abundant than it was formerly thought. This previously
unreported bacterial invasion may help to get closer to the proper understanding
and therapy of OME.

Témavezető: Dr. Papp Zoltan, Dr. Tóth László
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EPIDM.1. Osarenren Idemudia ÁOK VI.
Kórházhigiénés Osztály

EPIDEMIOLOGY OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS IN THE
CLINICAL CENTER OF UNIVERSITY OF DEBRECEN BETWEEN 2011-
2014

Clostridium difficile incidence has been constantly increasing and is now
recognized as being four times more common than MRSA, and has been placed
on the urgent list by the CDC with respect to antibiotic resistance. With this
knowledge, we embarked on a journey to study its trend in the UDMHSC. The
Medbakter software was employed in this study. Using specific entries of
interest: Positive stool culture for C.Difficile toxins- a laboratory diagnosis of
C.difficile toxins A, B.  Together with clinical diarrhea, from hospital records,
and certain exclusion criteria, CDI diagnosis was made following ESCMID
guidelines. From 2011 to 2014 a total of 501 cases were recorded.2011 had 56
cases, this increased to 86 cases (6.6% increase) in 2012.A 19.3% increase in
2013 to 186 cases, and a 3.2% decrease in 2014 to 170 cases. This objective
study has shown that the CDI has been increasing at the institute. Measures
should be taken to reduce the CDI burden. These steps include, but are not
limited to (1) antibiotic stewardship. (2) Physician education in lowering clinical
suspicion for CDI. (3) yearly seminars in departments with highest cases of
CDI. (4) Departmental posters reinforcing hygienic practices such as hand
washing between patients, and contact isolation. This study should not just be a
point of reference for future papers, but rather should be carried out every year,
to firstly quantify the infection rate, and then track the effectivity of
recommended infection control protocols.

Témavezető: Dr. Orosi Piroska
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EPIDM.2. Óbert Marianna ÁOK V.
NK Megelőző Orvostani Intézet; BTK Pszichológiai Intézet

FONENDOSZKÓP SZÍNPAD - A KISISKOLÁS KOROSZTÁLY
EGÉSZSÉGÜGYI FÉLELMEINEK ÚJ PREVENCIÓS LEHETŐSÉGE

Bevezetés: A Teddy Maci kórház több mint egy évtizede sikerrel működő
egészségfejlesztő program az óvodás korosztály számára (Óbert, Csörsz, 2015).
Célom az volt, hogy a Teddy Maci kórház folytatásaként létrehozzak egy olyan
prevenciós és egészségnevelő módszert, mely célzottan a 8-12 éves korosztály
sajátságaihoz illeszkedik, s teszteljem ennek hatékonyságát. A módszernek a
Fonendoszkóp Színpad nevet adtam, utalva arra, hogy alapja a drámajáték.
Módszerek: Felmérésemben 102 gyermeket vizsgáltam (átlag életkoruk 9,35 év,
54 fiú és 48 lány). A gyermekek vizuális analóg skála segítségével egy
egészségügyi félelmekkel kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, majd egy rajzot
készítettek „Élményem az orvosnál” címmel. Ezt követően részt vettek egy
Fonendoszkóp Színpad foglalkozáson, ahol drámajáték keretei között előadtak
egy általam írt és előzetesen tesztelt orvosi szituációt, majd a foglalkozás utáni
negyedik héten megismételtem a felmérést. A vizuális analóg skála és az
általunk kifejlesztett pontrendszeren alapuló rajzelemzés szolgáltatta a
kutatáshoz szükséges adatokat.
Eredmények: A pontrendszeren alapuló rajzelemzés hatékony eszköz a
gyermekek egészségügyi félelmeinek feltérképezésére. A 8-12 éves korosztály
legfőbb félelemforrásként a kórházi bennfekvés lehetőségét, az injekciót és a
fogorvosi kezeléseket jelölte meg. A foglalkozás előtti és utáni felmérés alapján
gyűjtött adatokat összevetve a gyermekek egészségügyi félelmei szignifikánsan
csökkentek a Fonendoszkóp Színpad hatására (a Wilcoxon-próba
pontrendszeren alapuló rajzelemzés szerint mért pontok alapján p<0,00001 , míg
vizuális analóg skála alapján p=0,0001 eredményt ad).
Következtetések: A Fonendoszkóp Színpad hatékonyan csökkenti a 8-12 éves
korosztály egészségügyi félelmeit. A későbbiekben a módszer nagyobb mintán
történő felmérését tervezem, illetve hatékonyságának összevetését más
prevenciós módszerekkel. Eredményességének igazolását követően pedig
átadását a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége számára, hogy segítségükkel
országos szinten is kipróbálásra és bevezetésre kerülhessen.

Témavezető: Dr. Bíró Éva, Dr. Csörsz Ilona
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EPIDM.3. Szabóné Gombkötő Éva Egészségügyi menedzser MSc II.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztika és Epidemiológia Tanszék; NK,
Magatartástudományi Intézet

ALAPELLÁTÁS-FEJLESZTÉSI MODELLPROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN

Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram célja a preventív szolgáltatások
hatékony nyújtására képes alapellátási szervezeti forma kialakítása. Ennek
modellezése érdekében 16 észak- és kelet-magyarországi település, összesen 24
háziorvosi praxisa alkotott négy praxisközösséget. Az alapellátás
betegségmegelőző tevékenységén belül az egészségi állapot szervezett,
populációs alapú felmérése ebben a szervezeti egységben került kidolgozásra a
18 év feletti felnőttek között. Olyan szűrési protokoll kialakítására került sor,
amitől megalapozottan várható az alapellátás szintjén végezhető szűrések
hatékonyságának emelkedése és emiatt a felnőttek egészségi állapotának
javulása.
Vizsgálatunk során azt értékeltük, hogy a szűrésen résztvevők milyen további
ellátást igényeltek, és hogy a további ellátási igény szempontjából volt-e
különbség a roma és a nem roma felnőttek közt.
Az elemzett negyedévben (2014. október 1. – 2014. december 31.) 770 felnőtt
(320 férfi, 450 nő) vett részt a felmérésén. A felmérési eredmények alapján a
további ellátást igénylők részarányát [a megfelelő 95%-os megbízhatósági
tartománnyal együtt] számítottuk roma és nem roma felnőttekre. A két részarány
közti eltérést a megbízhatósági tartományok összehasonlítása révén értékeltük.
Az önbevallás alapján roma résztvevők száma 24 fő volt. A legtöbben a
praxisorvos (romák 100%-a [85,8-100] a nem romák 93,7%-a [91,7-95,3])
további ellátását igényelték (N=723). A gyógytornász ellátást a romák 70,8%-a
[48,9-87,4], a nem romák 60,2%-a [56,6-63,7] igényelte. Szignifikánsan volt
magasabb a romák közt az egészségpszichológus (75% [53,3-90,2] vs 36,1%
[32,6-39,6]), a praxisközösségi nővér (75% [53,3-90,2] vs 35,5% [32,1-39,1]), a
dietetikus (95,8% [78,9-99,9] vs 74,5% [71,2-77,6]) és a népegészségügyi
koordinátor (75% [53,3-90,2] vs. 29% [25,7-32,4]) további szolgáltatásaival
kapcsolatos igény, mint a nem roma résztvevők esetén.
A felmérés időszakában egyértelműen igazolni lehetett, hogy a praxisközösségi
keretek között nyújtott preventív jellegű szolgáltatásokkal szemben általában
nagy a szükséglet, és a legtöbb szolgáltatás esetében ez a szükségelt romák
között jelentősebb, mint a felnőttek közt általában.

Témavezető: Dr. Sándor János, Dr. Kósa Karolina
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EPIDM.4. Illyés Vanda Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Moreira Leo Vinicius FOK IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet

BRAZÍLIA ÉS MAGYARORSZÁG GYERMEKKORI FOGSZUVASODÁSÁNAK ÉS
PREVENCIÓS ELLÁTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Háttér: A fogszuvasodás, vagyis a caries Brazíliában és hazánkban is
népbetegségnek számít. A 80-as évek közepén a szuvas fogak számát mutató
index, a DMFT Brazíliában a 12 évesek körében közel 8, míg Magyarországon
5 volt, ami nemzetközi összehasonlításban is kedvezőtlen. Míg Brazíliában
1990-től fedezi az állam a gyermekfogászati prevenciós tevékenységet, addig
Magyarországon az 1920-as években kezdődött az iskolafogászati rendszer
kialakítása.
Célkitűzés: A pályamunka célja a gyermekkori caries prevenció minőségének a
vizsgálata Magyarországon és Brazíliában.
Módszer: Az összehasonlítás alapjául szolgáló indikátorok 2 brazil, 1 magyar és
5 nemzetközi dokumentumból származtak. Az azonosított 33 indikátort
Donadebian modelljének megfelelően három csoportra osztottuk: struktúra (3),
folyamat (23) és eredmény (7) indikátorok. Az indikátorokhoz tartozó utolsó
adatok egyrészt nemzetközi adatbázisokból, másrészt irodalomkutatásból
származtak.
Eredmények: A strukturális indikátorok (aktív fogászra, specialistára jutó
gyermekek száma és a fogászati egészségügyi közkiadások GDP-hez
viszonyított aránya) hasonlóan alakultak a két országban. A 23
folyamatindikátor közül 7 esetén volt mindkét országra elérhető adat:
iskolafogászat elérhetősége, cukorfogyasztási szokások, barázdazárás,
fogszabályozás, konzultációk és szűrések aránya, és a fluoridálás. Jelentős
különbség volt a fluoridálás és a barázdazárás esetén: Magyarországon kétszer
annyian részesültek fluoridálásban, mint Brazíliában; ahol viszont kétszer
annyian részesültek barázdazárásban, mint Magyarországon. Az eredmény
indikátorok közül kettőre találtunk adatot: caries mentes gyermekek aránya és a
DMFT index 5/6, és 12 évesek körében. Magyarországon jelenleg mindkét
indikátor kedvezőtlenebb, mindkét korcsoportban. Fontos eredmény, hogy az
ajánlott nemzetközi indikátorok vonatkozásában 6 esetén nem volt brazil és 12
esetén nem volt magyar adat.
Következtetés: Annak ellenére, hogy Magyarországon a gyermekfogászati
ellátás régen működik, még mindig sok gyermeknek van szuvas foga. Az ellátás
minőségének részletes vizsgálata szükséges a rossz hazai eredményindikátorok
és a hiányos folyamatindikátorok miatt.

Témavezető: Dr. Varga Orsolya



149

EPIDM.5. Varga Nándor József Táplálkozástudományi MSc I., Fehér
Sándor Táplálkozástudományi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE A DIABÉTESZ KIALAKULÁSÁBAN

A diabétesz népegészségügyi jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A
Nemzetközi Diabetes Szövetség Diabétesz Atlaszának 2015-ös adatai alapján a
világon 415 millióan szenvedtek cukorbetegségben, 2040-re ez a szám elérheti a
642 milliót. A megbetegedés kialakulása késleltethető vagy megelőzhető (2-es
típusú diabétesz) megfelelő életmóddal, amelyek egyik alapköve az egészséges
táplálkozás. A táplálkozás nem csak a diabétesz kialakulásában, valamint
kórlefolyásában bír nagy szereppel, de számos egyéb nagy jelentőségű nem-
fertőző megbetegedésben is.
Célunk volt felmérni, hogy milyen táplálkozással kapcsolatos tényezők
befolyásolják a 2-es típusú diabétesz kialakulását.
Vizsgálatunk alapjául az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009-ben
gyűjtött adatai szolgáltak. Leíró statisztikák után, egy- majd többváltozós
logisztikus regressziós elemzést végeztünk. Az elhízás szerepét vizsgáltuk a
diabéteszben, ezt követően az egyes táplálkozási szokások hatását vizsgáltuk az
elhízásra, illetve közvetett módon a diabéteszre.
A mintanagyság 5051 fő volt, melyből 45,5% a férfiak aránya. Az BMI
átlagértéke 26,71+-15,03,  a diabétesz prevalenciája 8,43% volt.
Az elhízás (BMI>25kg/m2) szignifikáns rizikótényezőnek bizonyult
(esélyhányados (EH): 2,40 95%MT [1,85-3,10]).
A táplálkozási szokásokat vizsgálva, azt találtuk, hogy az elhízásban
szignifikáns rizikótényezőnek adódott a gyakori (napi rendszerességű)
gyümölcsfogyasztás (1,53; [1,28-1,82]), viszont szignifikáns protektív
tényezőnek mutatkozott a rendszeres főzelékfogyasztás (0,77; [0,66-0,89]). A
zöldségfogyasztás protektív tényezőnek mutatkozott (0,91; [0,80-1,07]), de az
eredmény nem volt szignifikáns.
Összességében elmondhatjuk, hogy a táplálkozási tanácsok megfogalmazása
elengedhetetlen, fontos továbbá a rendszeres felmérés, valamint a naprakész,
friss eredményeken alapuló módosítás. Eredményeink alapján elmondhatjuk,
hogy a főzelékfogyasztás napi szinten javasolt, a zöldségfogyasztást nem
érdemes korlátozni, de a gyümölcsfogyasztásnál érdemes mértéket tartani, mert
bár vitathatatlan előnyökkel bírnak (rostok, vitaminok, stb.), a cukortartalmukat
szükséges figyelembe venni, főleg a gyümölcslevek fogyasztása során.

Témavezető: Dr. Nagy Attila Csaba
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EPIDM.6. Ani Jane Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

ATTITUDES OF HEALTHCARE WORKERS TOWARDS HIV PATIENTS
IN NIGERIA

ABSTRACT
HIV/AIDS epidemic is one of the major issues in public health, and the sub-
Saharan part of Africa has been greatly affected by the disease. Worldwide,
Nigeria has the second highest number of infections reported each year, and
approximately 3.7 percent of the population live with HIV.
As problems related to HIV/AIDS most times cause emotional problems like
anxiety, fear, depression and withdrawal from society, the workers’ behaviour to
these issues could point out their level of readiness in caring for people living
with AIDS.
The aim of this study was to evaluate the attitude of healthcare workers towards
HIV/AIDS patients in Nigeria.
Cross-sectional survey was carried out among 102 healthcare workers in Lagos
state Nigeria in July 2015. Anonymous questionnaires were handed out to them
with their permission for collection of data to analyse how age, location, job
description, sex, department and duration of work in a health facility influence
their attitude towards HIV/AIDS patients.
The questionnaire also included ideas of what should be done to prevent
discrimination against HIV/AIDS patients by health care workers.
The results were analysed using univariate logistic regression methods. We
found out that the healthcare workers willingness to give confidential
information to family members significantly depended on their age. The older
healthcare workers were more likely to give out such information than the rest
(Odds ratio=1.094; p-value=0.02). Other factors were not influenced
significantly by the attitude of the healthcare workers.
Considering the fact that healthcare workers are expected to give care and
appropriate information on health related issues to patients, their family
members, and also to the general public, it is very important that they have
reliable and detailed understanding of the disease in question, proper
management of patients and also appropriate attitude.

Témavezető: Dr. Kolozsvári László
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EPIDM.7. Egri Ágnes Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék

A „SELF-MANAGEMENT” LEHETŐSÉGE A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES
MELLITUS ELLÁTÁSA SORÁN HAZÁNKBAN

A diabetes mellitus az egyik legjelentősebb globális népegészségügyi probléma.
A Magyar Diabetes Társaság nyilvántartása szerint hazánkban jelenleg közel
600 000 cukorbeteget tartanak nyílván, 90%-uk 2-es típusú diabetesben szenved
(1). Ugyanakkor az egészségügyben jelentkező finanszírozási problémák egyre
nagyobb kihívásokat okoznak a betegek ellátása során. A krónikus betegségek
önmenedzsmentje forrongó, új terület az egészségügyi-szociális szférában.
A TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 projekt keretében kutatást végeztünk a 2-es
típusú diabeteses betegek önmenedzsmentjére vonatkozóan mind a betegek,
mind a háziorvosok körében, melynek terepmunkáiban külső segítséget vettünk
igénybe. A kutatás a hazai önmenedzsment program helyzetfeltárására és a
lehetséges irányok meghatározására irányult.
A felmérést 2015. januárban végeztük, mely országos, online, önkitöltős
kérdőíves kutatás volt. Az első mintába 330 fő 2-es típusú diabetessel
diagnosztizált válaszadó került be. A második mintába 234 háziorvost vontunk
be, ahol a válaszadók átlagosan több mint 200 diabeteses beteget kezeltek.
Az elemzés szerint magas a compliance (62%) a betegek gyógyszerszedésében,
de a táplálkozási rend esetén ez csupán 13%. Az egyéni felelősséget a
válaszadók 60 %-a fontosnak tartotta a diéta betartására vonatkozóan. A betegek
többsége az internetről (88%), valamint háziorvosától (70%) nyeri információit.
Okostelefonnal 10-ből 4 páciens rendelkezik, de csupán ezek 1%-a használ
egészséggel összefüggő alkalmazást. A háziorvosok közepesre ítélik a betegek
tájékozottságát és adherenciáját. A válaszadók 45%-ban elsőként a
táplálkozással kapcsolatos ismeretek hiányosságait határozták meg betegeikkel
kapcsolatban. A páciensek nagyon gyakran (38%) és gyakran (36%) keresik fel
ismerethiány miatt háziorvosukat.
A kutatás rámutatott arra, hogy hazánkban jelenleg az oktatás és a tanácsadás a
megfelelő eszköz a betegek „self-management”-jében. Ehhez fontos lenne
dietetikus, diétás nővér folyamatos kiegészítő tevékenysége és az információs
társadalom adta lehetőségek nagyobb mértékben történő kiaknázása.
(1) Magyar Diabetes Társaság, letöltés: 2015, aug. 10.
http://www.diabet.hu/betegtajekoztato.aspx

Témavezető: Dr. Bíró Klára
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EPIDM.8. Kis Gyöngyi Népegészségügyi MSc I., Gercsák Klaudia
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

SZEGREGÁLT TELEPEK INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAINAK
JELLEMZÉSE

A népesség egészségi állapotának javítását többek között a legkedvezőtlenebb
helyzetű csoportok problémáinak célzott kezelésén, az egyenlőtlenségek
csökkentésén keresztül lehet elérni. A szegregált területeken élők egészségi
állapota speciális népegészségügyi problémát jelent Magyarországon is, ezért a
célzott stratégiák kidolgozásához és megvalósításához kiemelt fontosságú a
szegregált telepek pontos beazonosítása.
Munkánk során a 314/2012. Kormányrendeletben meghatározott szegregációs
mutató alapján lehatárolt szegregátumok infrastrukturális adottságait mértük fel.
Célunk volt annak megállapítása, hogy a rendeletben szereplő definíció alapján
lehatárolt területek milyen mértékben fednek át az infrastrukturális adottságok
alapján szegregátumnak minősíthető területekkel.
A 24 vizsgált járásszékhelyen található rendelet szerint szegregált területeket
behatároló térképeket a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatta. A
szegregátumok adottságainak részletes leírását a helyszínen lévő roma szakértők
és/vagy szociális munkások végezték el, a 24 településen található 72
szegregátum vonatkozásában.
A kitöltött vizsgálati adatlapok alapján a szegregátumok 80,69%-ában van
közmű ellátottság (vezetékes víz, -gáz, elektromos áramellátás, csatornahálózat),
míg 14,99%-a esetében közmű csak a városban van a szegregátumban nincs. A
szegregátumok 70%-ában nem található kijelölt szemétlerakó hely. Dögkút
előfordulása egyáltalán nem jellemző; és vizenyős terület is csupán a lehatárolt
területek néhány százalékánál fordul elő. A szegregátumok 40,28%-ában a
telepen élők száma meghaladja a 100 főt.
A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a szegregátumok
infrastrukturális ellátottsága általában nem kritikusan rossz ma már, de
jelentősek a szegregátumok közti különbségek. Beazonosításukra alkalmazott
szegregációs mutató szenzitivitása megfelelő, ugyanis pontosan jelöli a
hátrányos helyzetű csoportok lakta területeket. Azonban a kiemelt területek
hátrányos helyzetét differenciáltabban lehetne megítélni, ha a szegregációs
mutató számítása során az iskolai végzettség és a munkajövedelem mellett a
szegregátum infrastruktúráját is figyelembe vennék.

Témavezető: Dr. Sándor János
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EPIDM.9. Nemes Dániel GYTK V.
GYTK Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék

A CANNABIS SATIVA/INDICA GYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSA ÉS
MEGÍTÉLÉSE

Az orvoslás történetét végigkísérték a különböző szemléletváltozások. Azok az
anyagok, eljárások, amik használata egyes korokban elfogadott volt, később
lekerültek a terápiás palettáról, sőt egyenesen tiltott volt használatuk.
Ebbe a csoportba tartozik a marihuána is, mely a Cannabis sativa és a Cannabis
forma indica növényfajok szárított, megtermékenyítetlen, termős virágzata.
Napjainkban a szer utat talál a terápiás gyakorlatba, egyre több fejlett, nyugati
országban törzskönyveznek olyan gyógyszereket, melyek a növény kivonatát
vagy specifikus vegyületeit illetve félszintetikus származékait tartalmazzák. Az
orvosi felhasználás előretörése mellett a hétköznapi életben, rekreációs céllal is
egyre több országban legális nem csak a kender különböző feldolgozott
termékeinek fogyasztása, hanem előállítása, a növény termesztése is. Ezen trend
hatására már Európa számos országában gyógyszertári forgalomban elérhetőek
kender alapú készítmények, ez utóbbira friss példa Csehország vagy
Horvátország. A mindenki által ismert nyugtató, fájdalomcsillapító hatás mellett
hányáscsillapításra, étvágyjavításra, kemoterápiás adjuvánsként is használják,
továbbá egyre több klinikai vizsgálat is foglalkozik újabb indikációval és
veszélyeivel.
Ennek fényében, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerfelügyelet és
Gyógyszergazdálkodás Tanszékén elkezdett kutatás célul tűzte ki, hogy
feltérképezze a lakosság illetve a szakmabeliek véleményét és elképzeléseit a
kérdéssel kapcsolatban, miközben a nyugati világban egyre gyorsuló tempóban
változik a szerrel kapcsolatos álláspont. Hogy látják a megkérdezettek a
marihuána jelenlegi, magyarországi jogi státusát, mely a zéró tolerancia elvét
hirdeti? Milyen veszélyektől tart a lakosság és miktől a szakma? Milyen egyéb
kockázatot látnak az orvosok, gyógyszerészek? Elfogadható-e egy kender
származék ugyanúgy, mint a jelenleg is forgalomban lévő, kábítószerként
adminisztrált etil-morfin, kodein stb.? A magyar eredményeket kiterjesztve
külföldiek véleményét is bevontunk a felmérésbe. Különösen értékesek azok a
válaszok, amelyek olyan országokból érkeztek, ahol a marihuána terápiás illetve
rekreációs célú felhasználásának is több éves múltja van.

Témavezető: Dr. Tóth Ernest Béla
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EPIDM.10. Jámbor Anna ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Sürgősségi Orvostani Tanszék; Biofizikai és
Sejtbiológiai Intézet

AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS GYAKORLATI KIVITELEZÉSÉNEK
FELMÉRÉSE ORVOSTANHALLGATÓK KÖRÉBEN

Hírtelen szívhalál esetén a betegek többsége nem részesül azonnali ellátásban,
annak ellenére, hogy a túlélés legfontosabb esélye az idejében elkezdett
szakszerű újraélesztés. Az orvostanhallgatók képzésük első és ötöd éve alatt
kapnak alapszintű újraélesztés (BLS) oktatást. 2014-2015-ben végzett
vizsgálatunk alapján megállapítható volt, hogy az orvos-egészségügyi
képzésben részt vevő hallgatók az újraélesztésről szóló felmérés során
eredményesebben szerepeltek, mint az egyéb egyetemi karon tanuló hallgatók,
és  az első illetve ötöd évet teljesített hallgatók jobban szerepeltek, mint negyed
éves társaik, akiknek 3 évig nem volt újraélesztéssel kapcsolatos tantárgya.
Ebben az évben célunk az orvostanhallgatók újraélesztéssel kapcsolatos elméleti
és gyakorlati készségeinek összehasonlítása és elméleti tudásuk tartósságának
felmérése volt. A 2014 óta tartó vizsgálatunkban 395 önként jelentkező hallgató
vett részt, akiknek elméleti tudását egy 14 kérdésből álló kérdéssorral teszteltük
(n= 363), míg gyakorlati készségeiket (n=139) a BLS videofelvételen való
rögzítésével és annak 11 szempont alapján történő kielemzésével mértük.
Értékeltük a BLS lépéseinek sorrendjét és az egyes lépések helyes kivitelezését.
Az elméleti ismeretek után követése nem mutat különbséget a BLS kurzust
követően fél évvel felmért eredmények között, azonban gyengébb teljesítmény
látható az oktatás után egy évvel. A gyakorlati készségek értékelése során első
(n=106) illetve ötöd (n=33) éves hallgatókat vontunk be a vizsgálatba. 19 ötöd
éves hallgató az oxyológia oktatás után vett részt a vizsgálatban, 14 pedig előtte.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az első éves hallgatók és az
oxyológia tantárgyat elvégzett hallgatók teljesítménye között nincs szignifikáns
különbség, míg azon ötöd éves hallgatók eredményei, akik nem vettek részt a
kurzuson gyengébbnek bizonyultak. Összegzésül elmondható, hogy
eredményünk jól korrelál az Európai Resuscitatios Társaság álláspontjával,
melyet a 2015-ben megjelent BLS protokoll is hangsúlyoz, hogy az
újraélesztéssel kapcsolatos gyakorlati készségek napra készen tartásához
viszonylag rövid időközönként, rendszeresen meg kellene ismételni a
kurzusokat.

Témavezető: Dr. Vincze Zoltán, Dr. Pethő Zoltán
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GUR.1. Ditrói Balázs ÁOK V., Flesch Gordon ÁOK IV.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

NEOADJUVÁNS BIP KEMOTERÁPIA HATÁSA A KITERJESZTETT
MŰTÉTTEL KEZELT KORAI MÉHNYAKRÁK GYÓGYULÁSI
EREDMÉNYEIRE.

Bevezetés: A méhnyakrák a második leggyakoribb női genitális rosszindulatú
daganat Magyarországon. A szűrés segítségével a daganat precancerosus
állapotban felismerhető és gyógyítható, de ennek ellenére hazánkban évente
körülbelül 1500 új esetet diagnosztizálnak, és több mint 500 nő veszti életét. A
daganat korai stádiumában (Ia1-2, Ib1-2, IIa) a műtét (Wertheim szerinti
radikális méheltávolíás) jelenti az elsődleges terápiás lépcsőt, melyet a
szükséges esetekben radio- kemoterápia egészít ki. Korai stádiumok esetén is
írtak le kedvező eredményeket a neo- adjuváns kemoterápiával kapcsolatban,
ugyanis a daganat megkisebbítésével a műtéti terhelés és az operatív
szövődmények csökkenthetőek, illetve a radikalitás növelhető.
Célkitűzés: A DE-KK Női Klinika beteganyagában annak vizsgálata, hogy a
neo- adjuváns BIP kemoterápia javítja e a korai stádiumú radikális
méheltávolításon átesett cervix carcinomás betegek túlélési esélyeit.
Betegek és módszer: A DE-KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán
2008.01.01 és 2013.12.31 között radikális méheltávolításon átesett (Ia1-2, Ib1-2,
IIa) stádiumú méhnyakrákos betegek túlélését vizsgáltuk. Az adott
időintervallumban 19 betegen végeztünk Wertheim műtétet neo- adjuváns BIP
kemoterápiás kezelés után és 58 betegen neoadjuváns kezelés nélkül. A műtéten
átesett betegek stádium megoszlása a következő volt: Ia: 15 fő,  Ib 55 fő, IIa 7
fő. A betegekre vonatkozó adatokat a MEDSOL és a kórlap dokumentáció
illetve az ambuláns leletek áttanulmányozásával nyertem. A remisszió
időtartamának meghatározása a kolposzkópos képen, a bimanuális vizsgálaton
illetve a CT vagy MR képalkotó vizsgálatok eredményein alapult.
Eredmények: Vizsgálatunkban a fenti intervallumban 77 betegen végeztek
Wertheim műtétet. A betegek egy részénél az utánkövetés csak részben volt
értékelhető, 57 esetben volt az adatgyűjtés a vizsgált időszak végéig
kivitelezhető. A progressziómentes túlélés tekintetében nem találtunk
szignifikáns eltérést a neo- adjuváns BIP kezelésen átesett és a primeren
műtéttel kezelt betegek között.

Témavezető: Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Póka Róbert
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GUR.2. Flesch Gordon ÁOK IV., Ditrói Balázs ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

NEOADJUVÁNS BIP KEMOTERÁPIA HATÉKONYSÁGA LOKÁLISAN
ELŐREHALADOTT CERVIXCARCINOMÁBAN

Célkitűzés: A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológia Tanszékén
lokálisan előrehaladott cervix carcinomában alkalmazott neoadjuváns
kemoterápia értékelése.
Módszerek: A tanszék adatbázisának felhasználásával 2007-2013 közötti
intervallumban azonosítottam azon betegeket akik a daganat felismerésekor
inoperabilisnak bizonyultak, de kezelésük nem primer kemoradioterápiával,
hanem neoadjuváns kemoterápiával történt.
Eredmények: 72 beteg kapott BIP kemoterápiát, és a betegek közül 66-an
kapták meg a tervezett ciklust. 6 beteg toxicitás, beleegyezés visszavonása vagy
allergiás reakció miatt nem kapta meg. A 72 kemoterápián átesett beteg közül
33 betegnél jelzett downstaging-et a hatékonyság értékelésére végzett klinikai és
képalkotó vizsgálat. Ennek megfelelően 33 beteg Wertheim műtéten esett át.
Azon betegek esetén akik nem kerültek műtétre 19 esetben kemoradioterápiát
végeztünk és további 20 betegnél kemoterápiával folytatódott a kuratív célú
kezelés.
A neoadjuváns kemoterápiát követően operált betegek progressziómentes
túlélése 0 és 88 hónap között változott (medián 17,5 hónap). Az átlagos
progressziómentes túlélés ebben a csoportban 29,5 hónap volt. A neoadjuváns
kemoterápiát követően a nem operált, kemoterápiával vagy kemoradioterápiával
kezelt betegek progressziómentes túlélése 0 és 77 hónap között változott
(medián 18,5 hónap). Az átlagos progressziómentes túlélés ebben a csoportban
21,9 hónap volt. A progressziómentes túlélés átlagait t-próbával hasonlítottuk
össze. A IIb std-ú neoadjuváns kezelést követően műtéttel + posztoperadtív
kemoradioterápiával kezelt cervixcarcinomás betegek medián
progressziómentes túlélése 10 hónappal hosszabb, mint a neoadjuváns
kemoterápiára nem reagáló definitív kemoradioterápiával kezelt eseteké. Az
operált esetek átlagos progressziómentes túlélése szignifikánssan jobb (29,5
hónap vs. 20,9 hónap, p=0,00004), mint a definitív kemoradioterápiával
kezelteké.
Következtetés: a neoadjuváns kemoterápiára adott kedvező tumorválasz
(részleges vagy teljes remisszió) esetén végzett kiterjesztett műtét javítja a
lokálisan előrehaladott, kezdetben inoperabilis cervix carcinoma
progressziómentes túlélését.

Témavezető: Dr. Póka Róbert, Dr. Krasznai Zoárd
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GUR.3. Kovács Andrea ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

SPONTÁN ÉS ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓVAL FOGANT
TERHESSÉGEK SZÜLÉSZETI JELLEMZŐI

Háttér: Az asszisztált reprodukciós technikákkal (ART, IVF+IUI) fogant
terhességekből született gyermekek száma nő, a fejlett országokban eléri az 5%-
ot. A természetes ivarsejt kiválasztódás megkerülése és az infertilitáshoz társuló
anyai és apai faktorok miatt azonban aggályok merülnek fel az ART terhességek
perinatális kimenetelével és a megszületett gyermekek egészségével
kapcsolatban.
Célkitűzés: Az ART után és spontán (SP) fogant terhességek szülészeti
jellemzőinek összehasonlítása.
Anyag és módszer: A DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának, és a
Kenézy Kórház Szülészetének retrospektív adatfeldolgozása (2010-2014), az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) felé adott jelentések alapján.
Vizsgáltuk az anyai életkort, az előző terhességek számát, a születési kort és
súlyt, a nemet és a perinatális jellemzőket.
Eredmények: 22923 spontán fogant (anyai életkor 28.9±5.8) és 583 ART
(33±4.0) terhességet elemeztünk (23286 ill. 793 újszülött). Az ikerszülések
aránya 1.5% ill. 31.9% volt (p<0.05). ART esetén az anyai életkor magasabb
(SP 28.9±5.8 vs. ART 33.2±4.1, p‹0.05), a korábbi szülések száma alacsonyabb
(0.9 vs. 0.2), a születési súly kisebb volt (SP: 3207±1455.57 gr vs. ART:
2588±1350.54 gr, p‹0.05). Spontán terhességekben a fiú/lány arány 1.07, ART
esetén 0.89 volt (p‹0.05). A császármetszés gyakoriság (SP 30.1% vs. ART
68.3%, p <0.001) lényegesen különbözik. A születéskori terhességi kor ART
esetén alacsonyabb (SP 38.4±2.17 hét vs. ART 36.6±3.5 hét, p ‹0.05), a
koraszülés gyakoriság magasabb (SP 9.9% vs. ART 33.6%). A 168 órán belüli
újszülött halálozás ART esetén szintén magasabb (SP 2.1‰ vs. ART 10.0‰),
ahogy a PIC-ben ápoltak aránya is (SP 10.5% vs. 48.3%).
Megbeszélés: Az ART fogamzást követő terhesség perinatális kockázatai
meghaladják a spontán fogant terhességekét, melynek alapja a magasabb anyai
életkor, iker- és koraszülés arány. A császármetszés gyakoriság 2.3X, A PIC
ápolás 4.6X magasabb.

Témavezető: Dr. Jakab Attila
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GUR.4. Mihali Pál ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A DEBRECENI NŐI KLINIKÁN MÉHNYAKRÁK MIATT VÉGZETT
FERTILITÁS MEGŐRZŐ KITERJESZTETT MŰTÉTEK
EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTORAINAK
VIZSGÁLATA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

A radikális trachelectomia onkológiai hatékonyságát vizsgáltam műtétek
elemzésével. Az onkológiai szempontból insufficiens esetek klinikopathológiai
adatai révén kívántam meghatározni azokat a prognosztikai adatokat, amelyek a
fertilitás megőrző műtétre való alkalmatlanságot előre jelezhetik.
Az elvégzett radikális trachelectomián átesett betegek adatait retrospektíven
elemeztem. Kórlapok és az informatikai rendszer segített a vaginális és az
abdominális műtétek, az egyes esetek részletes klinikopathológiai és
nyomonkövetési adatainak megtalálásában. Az elvégzett műtéteket onkoterápiás
szempontból insufficiensnek tekintettem, ha a trachelectomiát követő 3 hónapon
belül kiegészítő tumorellenes kezelésre volt szükség. Az onkológiai
szempontból sufficiens és insufficiens esetek pathológiai adatainak összevetése
révén állapítottam meg a fertilitás megőrző műtétre vonatkozó alkalmatlanság
prognosztikai tényezőit.
Eredmények: 24 esetben volt radikális trachelectomia. 9 betegnél vaginális
trachelectomia laparoszkópos kismedencei lymphadenectomiával, 15 esetben
nyílt abdominális trachelectomia történt. 16 esetben nem volt szükség kiegészítő
onkológiai kezelésre. 3 esetben azonnali konverzió vált szükségessé
intraoperatív gyorsfagyasztott szövettani vizsgálat alapján pozitív sentinel
nyirokcsomó és/vagy pozitív isthmikus korong miatt. További 5 esetben a
végleges pathológiai lelet indokolta a kiegészítő onkológiai kezelést radicalis
hysterectomia (2), chemoradiotherapia (2) vagy chemotherapia (1) formájában.
Az azonnali konverzión átesett csoportban 1, a kiegészítő onkológiai kezelést
igénylő esetek közül pedig 3 beteg hunyt el. A medián 28 (0-166) hónapos
megfigyelési idő alatt további esetekben nem fordult elő daganatkiújulás. Az
insufficiens trachelectomiás esetek prediktív faktorai az >Ib1 stádium, a
mindhárom dimenzióban >15 mm tumorméret, az alacsony differenciáltsági fok,
a nem-squamosus/adeno szövettani típus, a >9mm stróma invasió, a
lymphovascularis terek érintettsége a primer tumorban, valamint a pozitív
nyirokcsomó jelenléte voltak.
Következtetések: A méhnyakrák miatt végzendő fertilitás megtartó műtétre való
alkalmasságot jelentős mértékben befolyásolják a pathológiai prognosztikai
tényezők.

Témavezető: Dr. Póka Róbert
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GUR.5. Papp Éva Katinka ÁOK VI., Báthori Ágnes ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMÁS (PCOS) BETEGEK
JELLEMZŐ FENOTÍPUSAI A NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA
BETEGANYAGÁBAN

A polycystás ovarium szindróma (PCOS) a nők leggyakoribb endokrin
betegsége, széles spektrumú klinikai tünetekkel és endokrin, metabolikus
laboreltérésekkel rendelkező, multifaktoriális etiológiájú kórkép. A diagnózis
alapja a Rotterdami Konszenzus (2003): anovuláció (A), klinikai vagy
laboratóriumi hiperandrogenizmus (HA), ováriumok polycystás ultrahang képe
(PCO), melyekből kettőnek kell teljesülnie. Négy fenotípusa van: A:
HA+A+PCO, B: HA+A, C: HA+PCO, D: A+PCO.
Célkitűzés: A PCOS rotterdami fenotípusok klinikai és laboratóriumi értékeinek
összehasonlító elemzése.
Módszerek: A DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Endokrinológiai
Szakrendelésén kezelt PCOS-es betegek (N=100) adatainak retrospektív
feldolgozása.
Eredmények: A 100 beteg fenotípus szerinti megoszlása: A: N=53 (átlagéletkor:
25,7±5), B: N=24 (24,8±8), C: N=6 (23,7±3,7), D: N=17 (27,2±6,5.). Menarche
korban nem volt különbség, reguláris ciklusok csak a C típusban voltak.
Hiperandrogén tünetek az A típus 94%-ában, B 79%-ában, C 50%-ában
jelentkeztek, a D típusban nem. A BMI mindenütt emelkedett (átlag 29),
leginkább az A és D típusban. FSH érték normális volt, de az LH
normogonadotróp tartományban kifejezetten emelkedett az A és D típusban,
ahogy az LH/FSH arány is (1,86 ill. 1,72). Legmagasabb ovariális androgén (T,
And) hormon szintet az A típus, adrenálist (DHEAS, 17OHP) az A és C típus
mutat, a B típusban mérsékelten a T, D-ben egyik sem emelkedett. Az SHBG
szint mindenütt alacsony, főleg a B típusban. IR a D típusban a leggyakoribb
(47%), legritkább a C-ben (17%).
Következtetés: Ha a rotterdami feltételek mind teljesülnek kialakul a PCOS A
típusa. Ha az UH PCO kép nincs jelen (B), akkor a hirsutizmushoz ovariális
androgén emelkedés és alacsony SHBG társul, de IR nem jellemző, mely
ovariális eredetű HA-ra utal. Ha ovulációk vannak UH PCO kép ellenére (C), a
relatíve alacsonyabb BMI és IR arány, magas DHEAS, 17OHP szintek felvetik
az adrenális cortex kóroki szerepét. HA nélküli PCOS-ben (D) magas a BMI és
gyakori az IR, ez az elhízás etiológiáján alapuló fenotípus. Ha több tényező
együttesen jelentkezik (elhízás, IR, alacsony SHBG, adrenális androgén
túltermelés) kialakul a PCOS súlyos „A” formája.

Témavezető: Dr. Jakab Attila
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GUR.6. Vida Beáta ÁOK IV.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

ELSŐ, MÁSODIK ÉS TÖBBEDIK VONALBAN ALKALMAZOTT
PLATINA-BÁZISÚ VALAMINT PLATINAMENTES KEMOTERÁPIA
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A DE ÁOK NŐGYÓGYÁSZATI
ONKOLÓGIAI NEM ÖNÁLLÓ TANSZÉK PETEFÉSZEKRÁKOS
BETEGANYAGÁBAN

Célkitűzés: A DE ÁOK Nőgyógyászati Onkológiai nem önálló Tanszékén első,
második, és többedik vonalban alkalmazott platina-bázisú, illetve platinamentes
kemoterápiás eljárások produktivitásának vizsgálata.
Módszerek: A tanszék adatbázisát felhasználva, a 2008-2015 közötti
időszakban, petefészek daganattal kezelt betegek kemoterápiás kezelési
típusokra adott válaszát vizsgáltam, különös tekintettel az első vonalbeli taxol-
carboplatin (TC), illetve második vonalbeli topotecan-, és doxorubicin-bázisú
kezelésekre. Az egyénenként eltérő reakciók alapján megállapításra került az
egyes típusokra jellemző progressziómentes túlélés (PFS), mely fő mutatója e
terápiás protokollok hatékonyságának.
Eredmények: A vizsgált 252 beteg közül 197-en kaptak első vonalbeli TC
kemoterápiát, míg 18 beteg más kezelésben részesült (CAP, BEP, CEP). A
második vonalbeli kezeléseket illetően, 30 betegnél történt váltás platina-alapú
kezelésről topotecan-, 7 betegnél pedig doxorubicin-alapú terápiára.
Az első vonalbeli TC kemoterápiát követően a betegek PFS értéke 0 és 88
hónap között változott (medián 14 hónap). Az átlagos progressziómentes túlélés
ebben a csoportban 23,9 hónap volt. Az eltérő kezelésben részesülő betegek PFS
értéke 1 és 24 hónap között változott (medián 5,5 hónap), átlagos
progressziómentes túlélésük pedig 7,5 hónap volt. A második vonalban
alkalmazott, platinamentes kemoterápiával kezelt betegek PFS értéke topotecan-
bázisú kezelések esetén 1 és 22 (medián 2 hónap), míg a doxorubicin-bázisú
kezelések esetén 0 és 14 hónap között változott (medián 4 hónap). A betegek
átlagos progressziómentes túlélése előbbinél 4,13 hónap, utóbbinál 5,14 hónap
volt.
Következtetés: Az első vonalban alkalmazott TC kemoterápiára kedvezőbb a
terápiás válasz az egyéb első vonalban alkalmazott kezeléseknél. A második
vonalban alkalmazott platinamentes készítmények növelik a platinamentes
időtartamot, ezzel növelve a későbbi platina reindukció eredményességét. A
doxorubicin-alapú kemoterápiák hatékonyabban növelik ezt az intervallumot,
mint a topotecan-típusúak.

Témavezető: Dr. Póka Róbert
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GUR.7. Tamasi Brigitta ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Istenhegyi Géndiagnosztikai,
Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum

HAZAI TAPASZTALATOK AZ ÚJ NON-INVAZÍV MAGZATI NIFTY
TESZTTEL

Bevezetés: Az anyai vérplazmában keringő szabad magzati DNS fragmentumok
felfedezése és vizsgálata a magzatra vonatkozó genetikai információ elemzését
anyai vérből, vetélés veszélyét hordozó invazív mintavétel nélkül tette lehetővé.
A klinikai gyakorlatba a leggyakoribb számbeli kromószóma-rendellenességek
kimutatására irányuló DNS alapú non- invazív prenatális szűrőteszteket (NIPT)
2011-ben kezdték bevezetni.
Célkitűzés: A célom az volt, hogy az egyik ilyen, Magyarországon is elérhető
NIPT eredményeit elemezzem, a vizsgálat elvégzésének indikációs körét
felmérjem, a teszt hazai hatékonyságát (szenzitivitás, specificitás, pozitív és
negatív prediktív érték) megvizsgáljam.
Betegek és módszerek: Munkámhoz az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum
koordinációjában 2013.06.01-től 2015.08.31-ig terjedő időszakban készült 1624
NIFTY (Non-Invasive Fetal Trisomy, Beijing Genomic Institute, Hong-Kong)
teszt adatait használtam fel. A pozitív tesztek eredményét megerősítő
diagnosztikai vizsgálatok nagy többsége az Istenhegyi Géndiagnosztikai
Centrumban és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikán történtek. Azokat az eseteket, amelyekben a kimenetel
nem volt ismert, telefonos interjú valamint postai megkeresés útján kutattam fel.
Eredmények: A vizsgálati periódusban 1624 páciensnél (melyből 1468 magas
kockázatú terhesség) végeztek NIFTY tesztet, mely >1:20 kockázatot Down
kórra 14, Edwards kórra 5, Patau kórra 2 esetben eredményezett. A 21-ből 18
esetben az invazív vizsgálat is igazolta az aneuploidiát. A vizsgált populációban
a terhességek 79,3%-a már befejeződött, és eddigi tudomásunk szerint téves
negatív eredmény nem fordult elő. Ezek alapján a NIFTY teszt szenzitivitása
100% volt, 3 esetben azonban fals pozitív eredményt adott (FPR: 0,2%,
specificitás: 99,81%).
Konklúzió: A hagyományos szűrőtesztekkel szemben a NIFTY teszt igen nagy
pontossággal és minimális fals pozitív rátával képes detektálni a leggyakoribb
magzati aneuploidiákat, ezáltal csökkentve a diagnosztikus értékű, de közel 1%-
os magzati veszteséggel járó invazív vizsgálatok számát. A teszt magában rejti a
szélesebb körű genetikai diagnosztika lehetőségét is.

Témavezető: Dr. Török Olga, Pecsérke Marianna
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GUR.8. Somogyi Tamás ÁOK V.
Urológiai Klinika

HÚGYCSŐPLASZTIKA EGYÜLÉSBEN

A 2011. november és 2015. március között az Urológia Klinikán együlésben,
buccalis szájnyálkahártya graft beültetésével végzett húgycsőplasztikai műtétek
gyakorlatát és középtávú eredményeit mutatjuk be. A vizsgált időszakban
végzett tizenkét műtét eredményeit retrospektív módon vizsgáltuk.
A betegek átlagéletkora 56 év (28-78) volt. A panaszokat okozó
húgycsőszűkület hat betegben transurethralis prostata resectiot követően alakult
ki. Négy betegben különböző okok miatti tartós katéterviselés okozta a
húgycsőszűkületet. Egy esetben urethritis állt a szűkület hátterében. Egy esetben
pedig autóbaleset következményeként létrejött medencetörés, húgycsősérülés
miatt kellett a húgycső rekonstrukciós műtétjét elvégezni. A húgycsőszűkület
megszüntetése céljából egy beteg kivételével, előzetesen urethrotomia interna
történt, átlagosan 2,7 alkalommal (0-8). A szűkület gyakori kiújulása miatt
azonban, a modern szakmai irányelveknek megfelelően, a szűkült
húgycsőszakasz szájnyálkahártyával történő pótlása vált szükségessé.
A szűkület tíz beteg esetében a húgycső bulbaris szakaszán alakult ki, két
betegnél a pendularis húgycső különböző szakaszain jelent meg, ebből egy
betegnél a pendularis húgycső distalis részén, egy esetben a teljes pendularis
szakaszon. A szájnyálkahártya eltávolítása szájsebész által történt, a húgycső
feltárásával párhuzamosan. A beültetett buccalis szájnyálkahártya graft
pozíciója alapján nyolc beteg esetén ventralis-onlay technikát, egy esetben
lateralis-onlay technikát alkalmaztak. Dorsalis inlay – ventralis onlay módszert
három esetben alkalmaztuk.
A Clavian-Dindo osztályozási rendszer alapján egy-egy I. és II. grádusú
szövődmény volt a postoperatív időszakban sebgennyedés és mellékhere
gyulladás formájában. A beültetett nyálkahártya minden esetben megtapadt,
kilökődést, fistulaképződést nem tapasztaltunk. Átlagosan 16 hónap utánkövetés
alatt húgycsőszűkület miatt ismételt műtét vagy állandó katéter behelyezése nem
történt.
Az együlésben, szájnyálkahártyával végzett húgycsőplasztika a komplex
húgycsőszűkületek kezelésének gold standardja, jó hosszú távú eredményekkel
és kevés szövődménnyel járó, a hímvessző anatómiai integritását megőrző
eljárás.

Témavezető: Dr. Murányi Mihály
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GUR.9. Dócs János ÁOK V.
Urológiai Klinika

MAGAS SEMICASTRATIO HATÁSA A FERTILITÁSRA

Bevezetés: A hererák a reproduktív korban lévő férfiak leggyakoribb solid
tumoros megbetegedése. A heretumor kezelését a primer tumor eltávolítása
jelenti (magas inguinalis semicastratio). Az esetek többségében szükség van
kemoterápiás kezelésre is, mely a fertilitást negatívan befolyásolja. A korábbi
években a hímivarsejtek fagyasztását a semicastratio után végezték a
mindennapi gyakorlatban.
Anyag és módszer: Jelen tanulmányban prospektív módon vizsgáltuk
semicastration átesett páciensek fertilitási paramétereit az Urológiai Klinika
beteganyagában. Spermium cryopreservatio a műtét előtt és után is történt,
melynek kapcsán WHO 5 ajánlás szerint részletes spermaanalízist végeztünk
funkcionális teszttel kiegészítve. A kapott eredményeket önkontrollos
(egymintás) t-próbával hasonlítottuk össze.
Eredmények: A vizsgálati periódusban 10 beteg adatait elemeztük. Átlagos
életkor 33 év (21-41) volt. Közülük háromnak már a műtét előtt volt gyermeke.
Szövettanilag 4 esetben seminoma, 5 páciensnél non-seminoma típusú, 1
esetben pedig benignus Leydig sejtes tumor miatt került sor a beavatkozásra. A
műtét előtti átlagot véve a spermiumok száma 57,9 millió/ml, a
spermiumkoncentráció 22,53 %, a spermiumok teljes motilitási aránya 50,7% és
a HBA (hyaluron binding assay) teszt 44,9% volt. Ezen értékek a műtét után
szignifikánsan csökkentek, a számuk átlagosan 25,315 millió/ml (p=0,044),
koncentrációjuk 13,54% (p=0,0096), teljes motilitási arányuk 31,7% (p=0,0238)
és a HBA teszt 25% (p=0,0191) lett.  A progresszív motilitásúak arányában,
műtét előtt 17,6%, műtét után 11,7% (p=0,0553) és a normál morfológiával
rendelkezők arányában, műtét előtt 3,2%, műtét után 2,7% (p=0,1493), nem
tapasztaltunk szignifikáns csökkenést.
Következtetések: Eredményeink alapján a semicastratio hatásaként a spermium
koncentráció, a spermiumszám, a spermiumok motilitása és a normális
morfológiával rendelkező spermiumok aránya, illetve a HBA értéke is
szignifikánsan csökkent. A tanulmányunk összegzéseként elmondható, hogy a
magas semicastratio negatív hatású a spermiumok paramétereire, így a
nemzőképességre. Spermium cryopreservatio elvégzése a beavatkozás előtt is
javasolt.

Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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GUR.10. Molnár Márk ÁOK V.
Urológiai Klinika

KÜLÖNBÖZŐ SEBÉSZI SPERMIUMNYERÉSI TECHNIKÁK
EREDMÉNYESSÉGE

Bevezetés: Férfi infertilitás lehetséges oka az azoospermia, mikor nem található
spermium az ejakulátumban. Nonobstruktiv azoospermia jelenlétekor fokális
spermatogenezis még lehet-séges a herékben, így abból sikerrel kísérelhető
spermiumnyerés (testicular sperm extraction - TESE, micro-TESE). Obstruktiv
azoospermia esetében kétoldali ondóúti elzáródás miatt nem jutnak ki a
spermiumok az ejakulátumba. Etiológiától függően spermiumnyerés
(MicroEpididymal Sperm Aspiration - MESA), illetve rekanalizációs eljárások
(vasovasostomia, vasoepididymo-anastomosis) választandóak.
Célkitűzés: Retrospektív módon elemezni a DEKK Urológiai Klinikán a sebészi
spermiumnyerés típusait, eredményességét.
Anyagok és Módszerek: A DEKK Urológiai Intézet műtéti jegyzőkönyvei (2013
január-2015 november) alapján azon betegeket vizsgáltuk, akiknél előzetesen
azoospermiát diagnosztizáltak, és ezt követően történt spermiumnyerés. A
műtétek során nyert minták a debreceni Kaáli Intézetben kerültek feldolgozásra.
Az intézet laborjegyzőkönyvei alapján követtük a minták feldolgozását és az
eredményeket.
Eredmények: Összesen 62 azoospermiával diagnosztizált betegnél végeztek
sebészi spermiumnyerést a vizsgált időszakban. A betegek átlagos életkora 34,8
(21-51) év volt. A spermiumnyerés 40 (65%) esetben volt sikeres, ezek közül 36
mintában talált embriológus fagyasztásra alkalmas spermiumokat, a fennmaradó
4 esetben a spermiumok asszisztált reprodukcióra alkalmatlanok voltak. 24
mintát ezzel párhuzamosan megtermékenyítésnél is felhasználtak. További két
fér-finál azonnali felhasználás történt, fagyasztás nélkül. MESA– mikroszkópos
spermiumnyerés mellékheréből - műtéttel nyolc betegből nyertek mintát, és
minden betegnél (100%) találtak fagyasztható spermiumot. A microTESE
eljárás összesen 13 férfinál volt sikeres (13/31 műtét, 42%). Egyszerű TESE-
módszerrel 23 esetből 19-nél (83%) találtak spermiumot a mintában.
Következtetés: Hazánkban az infertilis párok arány nő. Nemzetközi adattokkal
összevetve sikeresen alkal-mazzák a spermiumnyerési technikákat klinikánkon.
MESA-val hasonló a sikerráta (95-100%), microTESE esetén minimálisan
elmarad (43-64%). A TESE műtét viszont nemzetközi átlagot meghaladóan
sikeres (53% átlag).

Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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GUR.11. Monyók Ádám ÁOK VI.
Urológiai Klinika

A NYÍLT ÉS LAPAROSZKÓPOS CISZTEKTÓMIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Bevezetés: Az izominvazív szervre lokalizált húgyhólyagtumorok kuratív
kezelésének standard formája a radikális cisztektómia. A műtét nyílt és
laparoszkópos módszerrel is elvégezhető. Az esetleges szövődmények
lehetőségei mindkét műtéti technikával magasak. Vizsgálatomban ezen műtéti
eljárásokat hasonlítottam össze.
Anyagok és módszerek: A DE KK Urológiai Klinikáján 2006-2015 között
hólyagcarcinoma miatt végzett cisztektómiás betegek kórtörténetét és
dokumentációját tekintettem át. Az általam elemzett időszakban 65 betegen
végeztek radikális cisztektómiát, amelyből 55 nyílt és 10 laparoszkópos műtét
volt. A vizeletdeviáció típusa 4 esetben ureterosigmoideostomia, 53 esetben
ureteroileocutaneostomia, 3 esetben ortotóp hólyag volt, 5 esetben definitív
percután nephrostoma behelyezése jelentette a megoldást. A műtéten átesett
betegek átlagéletkora 61 év, a páciensek 75%-a férfi, 25%-a nő volt. A fő
tünetnek a hematuria (96%-ban) bizonyult, amellyel orvoshoz fordultak. Az
összehasonlítás során a műtétek pontos idejének (nyílt 7,38 óra, laparoszkópos
7,2 óra) átlagát, a műtét alatti vérvesztés mennyiségének (nyílt 838 ml,
laparoszkópos 725 ml) átlagát, a korai (30 napon belüli) és késői (30 napon túli)
posztoperatív szövődményeket vettem alapul. A betegek átlagos
nyomonkövetési ideje 22 hónap volt.
Eredmények: Az anamnézisek alapján a betegek 44,6% a dohányos. A
preoperatív szövettani diagnózis minden betegnél pT1-2, G2-3 carcinoma
transitiocellulare. A postoperatív szövettani diagnózis 22 esetben pT1-2, G2-3
pN0,  23 esetben pT3-4, G2-3 pN0 és 18 esetben pT1-4, G2-3 pN1-3 carcinoma
transitiocellulare volt, távoli metasztázist egyik betegnél sem volt kimutatható
ebben az időszakban. Az operáción átesett betegek közül 3 betegnél lokális
recidíva, 3 esetben máj, 5 esetben tüdő, 5 esetben csont áttét jelentkezett.
Postoperatív irradiációs kezelésre 9, kemoterápiás kezelésre 10 páciens szorult,
3 beteg mindkét kezelést megkapta. A dokumentációk alapján a korai
postoperatív mortalitás 3% volt.
Következtetés: A szervre lokalizált izominvazív húgyhólyagtumorok kezelése
mind nyílt, mind a laparoszkópos cisztektómiák jól alkalmazhatóak.

Témavezető: Dr. Flaskó Tibor
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GUR.12. Oladokun, Hannah ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetikai Tanszék

CORRELATION BETWEEN CLASSICAL SEMEN PARAMETERS, SPERM
NUCLEAR CONDENSATION AND DNA FRAGMENTATION INDEX IN
INFERTILE, OLIGOZOOSPERMIC MALES

Background: The diagnosis and classification of male factor infertility, in a
large part depends on the results of conventional semen analysis, although it is
generally accepted that quantitative assessments of semen have a poor
prognostic value in predicting the outcome of assisted reproductive cycles.
Besides quantitative analysis there are many standardised methods to obtain
qualitative data on sperm quality.
Aim: To look for a correlation between classical semen parameters and
qualitative sperm characteristics.
Material and Methods: Semen samples of 15 infertile, oligozoospermic men and
15 age-matched fertile men were analysed (mean age:33.1 years; 24-42 years).
Classical semen analysis was performed. DNA fragmentation index was
determined with fluorescent acridine-orange staining. The percentage of sperm
with decondensed chromatin was determined with aniline-blue staining.
Results: The mean sperm concentration was 7.1 x106/mL in the
oligozoospermic group and 78.5 x106/mL in the normozoospermic group. There
was a significant difference in the sperm progressive motility (16.8% vs. 39%),
total motility (37.4% vs. 59.5%), and morphology (3.7% vs. 12.7%) between the
oligozoospermic and normozoospermic groups. The DNA fragmentation was
significantly increased in the infertile, oligozoospermic group (26.4%
vs.14.5%). Chromatin condensation failure was present in the patient group in
45%, and in 17.9% of the control group (p<0.001).
Correlation analysis revealed a connection between sperm concentration and
DNA fragmentation(r=-0.72; p<0.05) and a stronger relationship between sperm
concentration and chromatin decondensation (r=-0.85; p<0.05).
Conclusion: The correlation between quantitative and qualitative semen
parameters can be explained by a common regulative mechanism, which plays a
role in spermiogenesis.  A high DNA fragmentation Index as well as increased
chromatin condensation failure is known to reflect the fertility of the semen
sample. By using both qualitative and quantitative methods in the analysis of
sperm, essential diagnostics can be provided on the fertility of sperm; especially
in cases of unexplained male infertility or recurrent pregnancy loss.

Témavezető: Dr. Molnár Zsuzsanna



167

GUR.13. Rony Emmer ÁOK V.
Urológiai Klinika

SEXUAL DYSFUNCTION AMONG COUPLES VISITING ANDROLOGY
OUTPATIENT OFFICE

Introduction: Infertility is a complex life challenge affecting both members of a
couple resulting in: stress, anxiety, diminishing self-esteem and even sexual
dysfunction regardless of its etiology. Since the link between infertility and
sexual disorders is not yet exactly determined studies assessing this connection
may lead to possible ways of prevention. There are several ways of erectile
dysfunction assessment, but most effective and least invasive method is the
application of validated international questionnaires. The aim of the present
pilot study was to analyze the effect of diagnosis of infertility on sexual function
of couples.
Methods: Questionnaires of IIEF-15 (international index of erectile function)
and FSFI (female sexual function index) were given to couples visiting
andrology outpatient clinic due to infertility before providing the result of sperm
analysis and 3 months later as well. IIEF domain score values and sexual
encounter profile score were compared applying t-test. P<0.05 was considered
statistically significant.
Results: Fifteen patients have been followed up during three months with sperm
parameters below the lower reference range of the WHO 5. Mean age of the
patients was 36 years (30-46). Mean value of the IIEF erectile function domain
scores was 28.4 (22-30). One patient was in the mild erectile dysfunction (ED)
range. Two patients had azoospermia, mean sperm parameters were the
followings: sperm concentration 16.81 M/ml (0-65), progressive motility
10.23% (0-35, excluding azoospermic patients), total motility 44.77 % (0-80,
excluding azoospermic patients), vitality 73.85% (0-99, excluding azoospermic
patients), normal morphology 2.77% (0-8, excluding azoospermic patients).
Three month after setting up the diagnosis of male affected infertility the IIEF
EF ds values were significantly lower (mean 27.4, p=0.025). There wasn’t any
significant change in the values of the FSFI scores.
Conclusions: Diagnosis of male associated infertility has a negative impact on
male sexual health. Therefore routine assessment of sexual function during the
evaluation and treatment of infertility is recommended.

Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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GUR.14. Schnémann Bence ÁOK V.
Urológiai Klinika

PÉNISZ PROTÉZIS IMPLANTÁCIÓ

Bevezetés: Az erektilis diszfunkció (ED) a sikeres szexuális együttléthez
szükséges merevedés elérésének és/vagy fenntartásának hiányát jelenti. Az ED
tünet, ami az életminőséget rontja. Hátterében számos betegség állhat, továbbá
korai manifesztációja lehet különböző kardiovaszkuláris megbetegedéseknek.
Első vonalbeli terápiáját PDE 5 inhibitorok, vákuum eszközök jelentik. Második
vonalban intracavernosus vagy intraurethrális gyógyszeralkalmazásra van
lehetőség. Utóbbiak sikertelensége esetén harmadik vonalban pénisz protézis
implantáció választandó.
Anyag és módszer: Jelen vizsgálat során retrospektív módon kigyűjtöttük a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) Urológiai Klinikáján 10 év alatt
pénisz protézis implantáción átesett betegek adatait. A MedSolution adatbázis és
a kórlapok adatai alapján elemeztük a műtéti indikációt, a protézisek típusát, az
esetleges szövődményeket és a perioperatív adatokat.
Eredmények: 2005 és 2015 között 10 páciensnek ültettek be hímvesszőprotézist
a DEKK Urológiai Klinikáján. A páciensek átlag életkora 61,4 év (49-72) volt.
A betegek közül négynek az implantáció indikációja mind az első, mind a
másodvonalbeli terápia hatástalansága volt, a többieké csak az első vonalbeli
terápia eredménytelensége (pl. antikoaguláns terápia miatti másodvonalbeli
kontraindikáció) voltak. Nyolc páciensnek szemirigid, kettőnek pedig
hidraulikus (AMS Ambicor) pénisz protézist ültettek be. Az átlagos kórházi
tartózkodási napok száma 4,6 nap (3-7) volt. Szövődmény nem fordult elő.
Négy beteg esetében van információnk az utánkövetést illetően a szemirigid
protézist viselők körében. Az AMS Ambicor protézis beültetése csak az elmúlt
időszakban kezdődött az Urológiai Klinikán, hosszú távú eredményesség
megítélésének tekintetében még csak az irodalmi adatokra támaszkodhatunk.
Következtetések: A pénisz protézis a merevedési zavar igen hatékony kezelési
módja az első és második terápiás vonal eredménytelensége esetén. Korlátját
legfőképpen az igen magas ár adja, e miatt kevés páciens juthat hozzá
hazánkban

Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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GUR.15. Shamaki Garba Rimamskep ÁOK VI.
Urológiai Klinika

GAS ANALYSIS OF TESTICULAR BLOOD

Introduction: Testicular torsion is one of the most common causes of urological
emergencies in men, it affects mostly adolescent and neonates. Although 70% of
testicular torsion occurs prenatally and 30% occurs postnatally, early diagnosis
and treatment are vital in preservation of testicular function and prognosis
depends on the degree of torsion and its duration before any intervention.
Despite prompt surgical intervention, data suggest that up to 40% of testis
cannot be savaged.
Aim: Our goal is to analyze samples of blood collected from several patients to
and determine the normal parameters as this will help us answer the question if
there are any early changes in certain parameters in the early phase of testicular
torsion.
Method: Blood samples were collected from the testicles of 10 patients during
Testicular Sperm Extraction (TESE) procedure with the aid of capillary. Blood
samples were analyzed immediately with the aid of a Mass spectrometer and all
the necessary blood gas parameters were recorded and compared to reference
range of normal peripheral arterial blood.
Results: The age range of the participants was between 22 years and 40 years
and the mean age was 35years. Mean values of the assessed parameters (pH,
pCO2, pO2, cHCO3-, sO2 and testicular volume on right and left side) were the
followings 7.4; 44.3; 118; 28.6; 97.6%; 7.9 cm3 and 7.3cm3, respectively.
Conclusion: The parameters of normal testicular blood do not differ from
peripheral arterial blood. This can be applied after further studies to determine
survival perspective of testicles after torsion.

Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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IMM.1. Lukács Dávid GYTK IV.
Humángenetikai Tanszék

AZ ANTIBIOTIKUM TERMELÉS ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁS
FOLYAMATÁBAN KULCSFONTOSSÁGÚ A-FAKTOR VIZSGÁLATA
STREPTOMYCES GRISEUSBAN

A Streptomycesek Gram+, spórákkal szaporodó fonalas baktériumok, amelyek
kiemelkedő egészségügyi jelentőségre tettek szert, mivel a jelenleg forgalomban
lévő antibiotikumok közel 80 %-a tenyészeteikből származik. Az utóbbi 30
évben leírt antibiotikumok csekély száma és a rezisztencia rohamos terjedése
miatt egyre nagyobb az igény új típusú antibiotikumokra, mely kutatásoknak a
Streptomycesek kiemelkedő célpontjai. Az antibiotikum termelés
szabályozásában egy többkomponensű rendszer vesz részt ezen
baktériumokban, melyek közül kiemelendő az extracelluláris autregulátor
molekulák szerepe, mint pl. a S. griseusban működő A-faktoré. Korábbi
vizsgálatok kimutatták, hogy az A-faktor termelésére nem képes S. griseus
B2682-AFN törzsben az ezen molekula bioszintézisében kulcsfontosságú afsA
gén funkcióképes és transzkripcióra is kerül. Munkánk során célul tűztük ki az
AFN törzs alapos fenotípusos jellemzése mellett az afsA transzlációjának
vizsgálatát. Az A-faktor hiánya e törzs esetében az antibiotikum termelés
elmaradása mellett együtt járt az extracelluláris proteáz és légmicélium képzés
defektusával. Érdekes módon spórák képződése megfigyelhető volt, melyek
valószínűsíthetően a szubsztrát micéliumból származtak. Munkánk második
szakaszában megvizsgáltuk, hogy az AFN A-faktor termelésében
megmutatkozó zavara az AfsA fehérje hiányával magyarázható-e. Ennek
érdekében kidolgoztunk egy olyan, E. colin alapuló heterológ expressziós
rendszert, amely az AfsA fehérjét GST fúziós formájában termeli. Az AfsA-
GST fúziós fehérjét glutation gyöngyök segítségével tisztítottuk, majd a GST
farkat trombinnal eltávolítottuk. Az AfsA, illetve AfsA-GST fehérjék ellen
poliklonális antitesteket termeltettünk. Ezen antitestek felhasználásával,
Western blot segítségével sikerült kimutatnunk az AfsA fehérje jelenlétét
nemcsak a S. griseus vad típusú, hanem az AFN törzsben is. Ez arra utal, hogy
bár az AfsA szerepe kulcsfontosságú az A-faktor bioszintézisében, de annak
megléte nem elégséges feltétele az A-faktor termelés képességének. Egyben azt
is feltételezi, hogy az A-faktor termelés nem az afsA gén expressziójánk
regulációján keresztül szabályozódik.

Témavezető: Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda
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IMM.2. Márton Éva Biológus MSc II.
Humángenetikai Tanszék

AZ AFSR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A STREPTOMYCES GRISEUS
ANTIBIOTIKUM TERMELÉSÉNEK ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSÁBAN

Az antbiotikumok széleskörű egészségügyi felhasználásával párhuzamosan
elkezdődött a rezisztens kórokozók kiszelektálódása és gyors terjedése, mely
egy „poszt-antibiotikumos” kor eljövetelével fenyeget és új típusú
antibiotikumok felfedezését sürgeti. A Streptomyces baktériumok széleskörű
szekunder metabolit termelő képességük miatt kerültek az antibiotikum kutatás
középpontjába. Antibiotikum termelésük elindításában kulcsfontosságúak az
extracelluláris autoregulátor molekulák, mint pl. a S. griseus által termelt A-
faktor. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az A-faktor termelésére nem képes
S. griseus B2682-AFN törzs egy nonszensz mutációval rendelkezik az afsR
génben, amely ezen protein kináz útvonal A-faktor termelés szabályozásában
betöltött szerepét feltételezi. Azt bizonyítandó, hogy valóban az afsR mutációval
magyarázható az AFN törzs A-faktor defektusa, célul tűztük ki ezen törzs, egy
funkcióképes afsR változattal való transzformálását. Ennek érdekében a S.
griseus vad típusú törzséből izolált DNS templátként való felhasználásával az
afsR gént PCR-rel amplifikáltuk. A klónozáshoz az alacsony kópiaszámú
pHJL401 és a magas kópiaszámú pWHM3 Streptomycesekben és Escherichia
coliban is fenntartható ingázó plazmidokat választottuk. A PCR terméket XbaI
és EcoRI restrikciós enzimekkel való hasítását követően az ugyanezen
enzimekkel megvágott plazmidokba ligáltuk. Mivel a Streptomycesek
kifejezetten rossz transzformációs hatékonysággal rendelkeznek, a ligátumokat
az E. coli TOP10 törzsébe transzformáltuk a hősokk módszert követve. A
pHJL401-afsR és pWHM3-afsR plazmidokat felvett transzformánsokat
ampicillint tartalmazó LB táptalajon szelektáltuk. A klónokból a plazmidokat
alkalikus lízissel visszaizoláltuk, majd a későbbi Streptomyces transzformálás
hatékonyágát növelendő az E. coli ET12567 törzsbe transzformáltuk. Az ezen
törzsből visszaizolált plazmidokat használtuk fel a S. griseus AFN törzsének
transzformálásához, melyet protoplasztálást követően PEG1000 jelenlétében
végeztük. A továbbiakban céljaink között szerepel a thiostrepton rezisztencia
segítségével szelektált transzformánsok ellenőrzése és fenotípusos jellemzése.

Témavezető: Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda
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IMM.3. Al-Taani Szábit ÁOK IV.
Immunológiai Intézet

A BÉLBEN TERMELŐDŐ ANYAGCSERETERMÉKEK HATÁSA HUMÁN
DENDRITIKUS SEJTEK GYULLADÁSOS ÉS ANTIVIRÁLIS
VÁLASZÁRA

Bevezetés: A béltraktus anatómiailag jól elkülöníthető területein a dendritikus
sejtek (DS) a nyálkahártya eltérő összetételű mikrokörnyezetében fejlődnek, ami
befolyásolhatja a bakteriális vagy virális stimulusokkal szembeni válaszuk
mértékét és irányultságát. A bél mikrokörnyezetét meghatározó all-transz
retinsav (ATRA) elsősorban a vékonybél proximális szakaszán, a sztróma
sejtekben és a DS-ekben termelődik, míg a vajsav (butirát) a vastagbél
mikroflórája által fermentált növényi eredetű rostokból származik. Célunk az
ATRA és a vajsav jelenlétében differenciálódó monocita-eredetű DS-ek (moDS)
bakteriális és virális stimulusok hatására kialakuló válaszának vizsgálata.
Módszerek: Az 50 µM nátrium-butirát, illetve 1 nM ATRA jelenlétében vagy
hiányában differenciáltatott moDS-eket nagy tisztaságú lipopoliszachariddal
(LPS) vagy poly(I:C)-vel aktiváltuk. A moDS-ek által termelt citokinek
koncentrációját ELISA módszerrel, a sejtfelszíni molekulák megjelenését
áramlási citometria segítségével határoztuk meg. A moDS-ek gyulladásos és
antivirális válaszának beindításában szerepet játszó gének relatív mRNS
szintjeit kvantitatív valós idejű PCR technikával vizsgáltuk.
Eredmények: A glikolipid antigének prezentációjában kiemelt szerepet játszó
CD1 molekulák sejtfelszíni megjelenését nyugvó moDS-ekben az ATRA és a
vajsav eltérő mértékben gátolta. Az LPS és a poly(I:C) megemelte a CD40 és a
CD86 kostimuláló, illetve a HLA-DR molekulák sejtfelszíni megjelenését,
amely hatást az ATRA és a vajsav eltérő mértékben gátolt vagy fokozott. Az
LPS és a poly(I:C) által kiváltott és a moDS-ek antivirális válaszát irányító
gének expressziója az ATRA és a vajsav jelenlététől függően változott.
Következtetés: A bélrendszerben előforduló ATRA és a vajsav olyan
anyagcseretermékek, amelyek a baktériumokkal és a vírusokkal szembeni
immunválasz során in vitro körülmények között képesek a humán moDS-ek
gyulladásos és tolerogén irányú elkötelezettségét befolyásolni.

Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva, Bene Krisztián
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IMM.4. Deák Dávid OLKDA BSc IV.
Élettani Intézet

BIMOCLOMOL TÍPUSÚ VEGYÜLETEK HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
LPS-SEL KEZELT HUMÁN MAKROFÁGOKON

A makrofágok lényeges szerepet töltenek be a szervezet védelemében, mivel
mintázatfelismerő receptorok segítségével felismerik a patogén asszociált vagy
veszélyforrást jelző molekuláris mintázatokat, majd jelátviteli útvonalakat
aktiválva indukálják többek között a pro-inflammatorikus citokinek (TNFa, IL-6
és IL-1β) termelését.
A szakirodalomból ismert, hogy a Bimoclomol típusú vegyületeknek sejtvédő
szerepük van, melyet hősokk fehérjék (HSP) indukálásán és a kalcium háztartás
szabályozásán keresztül fejtenek ki. Gyulladásos folyamatokban betöltött
szerepüket azonban eddig még nem vizsgálták. A kísérletekhez használt
perifériás vérből tisztított makrofágokat 5 napig differenciáltattuk GM-CSF
jelenlétében gyulladásos folyamatok kifejlődését serkentő makrofágok (GM-
MF) vagy M-CSF jelenlétében, szöveti regenerációt segítő makrofágok (M-MF)
kialakulása irányába. Az LSP-sel aktivált makrofágokat Bimoclomol típusú
vegyülettel kezeltük, majd a sejtekről begyűjtött felülúszókból ELISA
módszerrel citokin méréseket végeztük.
Kísérleteink célja volt, hogy megfigyeljük, milyen változásokat okoznak a
Bimoclomol típusú vegyületek az LPS-sel indukált humán makrofágok citokin
termelésében, valamint szerettük volna összehasonlítani, milyen különbségeket
mutatnak a különböző típusú makrofágok a kezelések hatására.
Eredményeink szerint a Bimoclomol vegyületek eltérő módon befolyásolják a
két makrofág citokin termelését. Míg a GM-MF citokin termelését jelentősen
nem befolyásolta, az M-MF esetében a gyulladásos citokinek (pl. IL-6)
termelése fokozódott, míg az anti-inflammatorikus citokin (IL-10) termelése
csökkent. Eredményeink szerint a Bimoclomol a szöveti regenerációban jelentős
szerepet betöltő makrofágok gyulladásos tulajdonságait erősíti.

Témavezető: Dr. Benkő Szilvia, Kovács Gergő
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IMM.5. Egri Virág ÁOK I.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

CÉLZOTT DAGANATELLENES ANTITESTKEZELÉSEK IN VITRO
VIZSGÁLATI MÓDSZEREI

A daganatellenes kutatások egyik fő területe az antitesteken alapuló terápia. A
daganat-specifikus antigéneket felismerő monoklonális antitestek
hatásmechanizmusának része a direkt proliferációt gátló hatás, a citotoxikus
anyagok célba juttatása és az NK sejteken alapuló antitest-függő sejtes
citotoxicitás (ADCC).
Munkánk célja a proliferáció gátlás és citotoxicitás vizsgálatához MTT alapú
kolorimetriás esszé, az ADCC in vitro méréséhez impedancia alapú
sejtanalizátoron alapuló módszer beállítása.
Kísérleteink során ErbB2-t kifejező, trastuzumab szenzitív SKBR-3 és
rezisztens JIMT-1 emlőtumor sejtvonalakat, illetve humán NK-92 sejtvonalat
használtunk. Az ErbB2 ellenes antitestek és a citotoxikus emtanzinnal konjugált
trastuzumab antigén felismerő tulajdonságát fluoreszcens jelöléssel, áramlási
citométeres méréssel igazoltuk.
A kolorimetriás esszé során a metabolikusan aktív sejtek az MTT-t formazánná
alakítják, ami abszorpcióváltozást okoz. 96-lyukú tenyésztőedényben az esszé
több párhuzamos mintával kivitelezhető. Az abszorpcióból a minták sejtszáma
is becsülhető. Az ErbB2 ellenes antitestek az SKBR-3 sejtek proliferációját
csökkentették, a rezisztens JIMT-1 sejtek proliferációja nem változott. A
trastuzumab-emtanzin az SKBR-3 sejtek proliferációját tovább csökkentette.
Végpontos esszé lévén a kezelés kinetikája nem vizsgálható.
Az ECIS Z Theta impedancia alapú sejtanalizátorban a sejtek a speciális
tenyésztőedény alján elhelyezett mikroelektródára letapadva az elektródákon
mért ellenállást megváltoztatják. A mérés során a plate inkubátorban tartható, a
mérés nem befolyásolja a sejteket, így folyamatos mérésre van lehetőség. A
proliferációs kísérletek során az MTT alapú tesztnek megfelelő eredményt
kaptuk. Mivel az NK sejtek nem letapadó sejtek, önmagukban kevéssé
befolyásolják az impedanciát, antitestekkel adva viszont az ADCC által
csökkentették a mért impedanciát, azaz az élő, letapadt JIMT-1 sejtek számát.
A megismert és beállított módszerekkel a továbbiakban passzív és aktív
daganatellenes immunterápiák hatékonyságát kívánjuk vizsgálni.

Témavezető: Dr. Tóth Gábor
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IMM.6. Gál Anita ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

CANDIDA KRUSEI OKOZTA CANDIDEMIÁK A DEBRECENI
ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM KLINIKÁIN 1999-2015 KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN

A Candida krusei az ötödik leggyakoribb faj a véráram gombák okozta
fertőzései esetén. Korábbi fluconazol terápia, neutropénia és hematológiai
alapbetegségek prediszponáló faktorok C. krusei okozta invazív fertőzésekre,
amelyeknek mortalitása 50-70%.
Célkitűzés: Felmértem a Debreceni Orvostudományi Egyetem klinikáin
előforduló Candida krusei által okozott véráramfertőzések előfordulási
gyakoriságát. Összefüggést kerestem az alapbetegségek, az alkalmazott terápia
és a halálozás között.
Módszerek: A MedSolution betegnyilvántartó révén az anamnesztikus adatok, a
laboratóriumi eredmények és a hemokultúra eredmények retrospektív
elemzésével vizsgáltam az 1999 és 2015 között előfordult Candida krusei
okozta véráramfertőzéseket.
Eredmények: A 21 betegből 10 beteg (48%) daganatos alapbetegségben
szenvedett, akik közül 6 (29%) hematológiai malignitásban szenvedett. Négy
beteg acut pancreatitisben, 2-2 beteg májcirrhozisban szenvedett, illetve
gyomor-bél rendszeri műtéteken estek át. A betegek 52%-a részesült szteroid
és/vagy egyéb immunszuppresszív terápiában. A candidemia idején 29%-uk
(6/21) volt neutropéniás. 12 beteg (57%) profilaktikusan vagy célzott
terápiaként fluconazolt kapott. A betegek 30 napos túlélésének elemzése során a
legjobb túlélést amphotericin B kezelés során tapasztaltuk (5/6 beteg, 83%).
Echinocandint 4 beteg (50%-os túlélés), vorikonazolt 2 beteg (50%-os túlélés)
kapott. Két beteg nem kapott semmilyen terápiát, mert mire a tenyésztés
pozitívvá vált, a beteg elhalálozott. Az adatbázis alapján két betegről nem
sikerült információt nyernünk a terápiát illetően. A mortalitás 57% (12/21) volt
30 nap után.
Következtetés: A Candida krusei okozta véráramfertőzések esetén a daganatos
illetve akut hasi megbetegedések voltak a fő rizikó faktorok. Legjobb túlélés
amphotericin B kezelés esetén volt. A C. krusei okozta candidemia mindig
súlyos alapbetegségben szenvedő, kritikus állapotban lévő beteget jelez.

Témavezető: Dr. Majoros László
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IMM.7. Hedman Maria ÁOK V.
Immunológiai Intézet

CYTOKINE-INDUCED HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS ARE
SUPERIOR MODULATORS OF IMMUNOLOGICAL FUNCTION

Mesenchymal stem cells (MSC) serve not only the purpose of tissue repair and
cell renewal, but have been observed as potential modulators of cellular
immunological functions upon contact with a variety of immune cells, including
dendritic cells (DC). DCs are professional antigen presenting cells connecting
the innate and adaptive immune systems and cornerstones in regulating the
balance between inflammation and tolerance, making them valuable subjects of
immune modulation. Studies have shown that cytokine induction of MSCs may
yield phenotypes with particular immune modulatory abilities. In the present
study a previously characterised MSC line (MSCl) was investigated for direct
and indirect immune modulatory potential exerted on monocyte derived DC
(moDC), upon induction by the pro-inflammatory cytokines IFNγ or IL-17.
To analyze the immune modulatory effects of the MSCl cells, moDCs were
stimulated with bacterial lipopolysaccaride (LPS) to induce inflammation and
co-cultured with MSCl cells. The moDC phenotype was monitored by flow
cytometry, using the DC-SIGN marker to gate the DC population, while the
cytokine production was measured with ELISA.
The MSCl cells did not affect the viability of moDCs, but altered important
characteristics of these cells; the cell surface expression of CD1a was decreased
in all cases, as was the secretion of IL-10. The expression of the moDC
stimulatory markers (CD80, CD86) and the inhibitory molecule (PD-L1) was
increased, above all upon pre-treatment with IL-17, which also decreased the
production of the cytokines TNF-α and IFNγ. Interestingly, LPS stimulation of
moDC resulted in decreased production of inflammatory cytokines along with
all surface markers investigated.
Understanding the effects of MSCs exerted on the actual tissue
microenvironment may help to develop novel therapeutic strategies for clinical
utility of MSC. This study has given a new insight to how MSCs could
modulate differentiating moDC activities; not only via direct MSC-moDC
contact, but also through rendering an immune modulatory phenotype by the
pretreatment of the cells with selected cytokines, with the potential to affect an
ongoing immune response.

Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva, Mázló Anett



177

IMM.8. Jakab Ágnes GYTK V.
Immunológiai Intézet

AZ ADRENOMEDULLIN AUTOKRIN ANTIMIKROBIÁLIS PEPTID
HATÁSA A MONOCITA  EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK
DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA ÉS FUNKCIÓIRA

A dendritikus sejtek (DC) az immunfolyamatok szabályozása során részt
vesznek a naiv T-sejtek további differenciálódásának irányításában. Ezeket a
TH1- és TH17-sejtek kialakulásának irányába terelhetik, mely által elősegítik a
szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat a bejutott patogének eliminálása
érdekében. Ezzel ellentétes, a gyulladásos folyamatokat gátló hatást is
kifejthetnek, amiben a TH2- és Treg-sejteknek van fontos szerepe. Azt, hogy a
fejlődő DC-k milyen típusú immunválasz kiváltásában fognak részt venni, a
saját differenciálódásuk során és aktiválódásukkor őket ért különféle hatások
befolyásolják. Ide tartoznak a különféle mikrobákra vagy sejtkárosodásra utaló
szignálok, de feltételezésünk szerint autokrin és parakrin mediátorok (citokinek,
antimikrobiális peptidek stb.) hatása sem elhanyagolandó. Kísérleteinkben
kezelésként a DC-k által is termelt adrenomedullin multifunkcionális
antimikrobiális peptidet használtuk fel a DC-k differenciálódásának vagy
aktivációjának befolyásolására. A DC-ket perifériás vérkészítményből izolált
monocitákból állítottuk elő. Az adrenomedullin kezelés alternatívájaként annak
G-fehérje kapcsolt receptorának jelátvitelét is mimikáltuk az intracelluláris
cAMP szintet befolyásoló szerekkel, a sejtek adenilát-cikláz aktiválásán vagy
gátlásán keresztül. A kezeléseket a differenciáció kezdetekor, vagy az aktiváció
előtt végeztük el. A differenciálódó sejtek fenotípusát áramlási citométerrel
vizsgáltuk. A DC-ket mikrobiális termékekkel vagy azok mimetikumaival
(TLR-ligandumok) aktiváltuk. A DC-k aktivációját aktivációs markerek
vizsgálatával, citokin termelésük alapján (ELISA), vagy az általuk aktivált T-
sejtek vizsgálatával (ELISPOT) jellemeztük. A kapott eredmények szerint az
intracelluláris cAMP szint emelésének hatása nem kedvez a gyulladásos
folyamatokat kiváltó DC-k keletkezésének. A citokintermelést az IL-10
gyulladáscsökkentő citokin emelkedett szintje mellett alacsonyabb szintű IL-12
és TNF-α koncentráció jellemezte. Kísérleteink azt mutatták, hogy cAMP-
szintet befolyásoló hatások a DC-k differenciálódása során jelentősebb
funkcionális következményekkel járnak, mint az aktiváció előtt alkalmazott
kezelés.

Témavezető: Dr. Gogolák Péter
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MESENCHYMÁLIS SZTRÓMA SEJTEK KÖZVETETT
IMMUNMODULÁLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Az őssejtek immunszuppresszív aktivitásuknak köszönhetően képesek a
hivatásos antigén prezentáló sejtek, köztük a dendritikus sejtek funkcióinak
gátlására. Korábbi vizsgálatok során bizonyítást nyert, hogy az általunk
előzetesen jellemzett mesenhymális stróma-szerű sejtek (MSCl) jelenléte
hatással van a humán monocitákból differenciáltatott dendritikus sejtek (moDS)
fenotípus sajátságaira és funkcionális aktivitására. A kétféle sejttípus
együttműködésének és immunmoduláló hatásának jellemzése során a jelen
vizsgálatokban arra kerestünk választ, hogy a kétféle sejttípus közvetlen
kapcsolata szükséges-e a moDS-ek aktivációját kísérő T-limfocita polarizáció
folyamatának és irányultságának megváltoztatásához.
Az általunk alkalmazott in vitro modell rendszerben a 0. napon szeparált
monocitákat IL-4, GM-CSF, és MSCl őssejt felülúszó jelenlétében vagy nélkül
moDC sejtekké differenciáltattuk, melyeket az 5. napon bakteriális
lipopolyszachariddal (LPS) vagy Poly(I:C)-vel aktiváltuk. 24 óra elteltével a
sejtkultúrákban lévő sejttípusokat áramlási citometria és ELISA módszer
segítségével vizsgáltuk és a sejtek morfológiai és funkcionális változásait
jellemeztük.
Eredményeink szerint az moDS-ek életképessége az MSCI felülúszó hatására
nem csökkent. Bizonyítottuk, hogy a CD1a molekula sejtfelszíni megjelenése az
őssejt felülúszó jelenlétében gátlódott. A magas CD1a aránnyal jellemezhető
moDS-ek IFN-ϒ termelése fokozódott, ezzel ellentétben az alacsony CD1a
fehérjét kifejező donorok esetében gátlódott. Ha a moDS-eket MSCI
felülúszóban tenyésztettük, a CD83 aktivációs marker, valamint a CD80 és
CD86 ko-stimulációs molekulák sejtfelszíni kifejeződése szignifikánsan
csökkent. Azt is igazoltuk, hogy az MSCl sejtek felülúszója gátolta a moDS-ek
IL-6 és IL-8 szekrécióját, de fokozta az immunszuppresszív hatású IL-10 citokin
termelődését. Mindezek alapján megállapítható, hogy az MSCI sejtek nem csak
direkt sejt kapcsolatok, de oldott faktorok révén is képesek a moDS-ek
gyulladásos IL-12, TNFα és IP-10 citokin szekrécióját gátolni, ami a
sejtkölcsönhatások mellett lehetőséget kínál a gyulladásos folyamatok oldott
faktorok révén történő modulálására is.

Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva, Mázló Anett
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EFFECTS OF MITOCHONDRIA-DERIVED REACTIVE OXYGEN SPECIES
ON THE RIG-I-MEDIATED ANTI-VIRAL RESPONSE OF
PLASMACYTOID DENDRITIC CELLS

Background: Plasmacytoid dendritic cells (pDCs) play pivotal role in antiviral
immunity, as highly potent producers of type I interferons (IFNs). Their early
viral detection and type I IFN production are mediated by endosomal Toll-like
receptors (TLRs), whereas a second wave of type I IFN responses is guided by
cytosolic retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I), the expression of which is up-
regulated in pDCs upon TLR stimulation. Generation of mitochondrial reactive
oxygen species (mtROS) triggered by stress or metabolic changes in the cells is
one of the key regulators of virus-stimulated signaling pathways. In this work,
we studied the effects of mtROS on TLR9-induced and especially on RIG-I-
mediated antiviral responses of pDCs.
Methods: TLR9 or RIG-I ligand-activated pDCs were treated with Antimycin A,
a specific inhibitor of mitochondrial electron transport chain at complex III
increasing the level of mtROS in the cells, or exposed to H2O2. The mtROS
production was assessed using a fluorogenic superoxide indicator targeted to
mitochondria, while cellular viability was determined by 7-AAD staining.
Changes in antiviral signaling pathways were detected by Q-PCR and western
blot.
Results: Elevated level of mtROS markedly reduced the TLR9 agonist-induced
expression of type I IFN genes in pDCs, similarly to the effect of exogenous
H2O2 treatment. Interestingly, TLR9-induced expression of RIG-I was
negatively regulated by mtROS, but not by exogenous H2O2. In contrast,
mtROS further enhanced the expression of type I IFN genes induced by RIG-I
agonist in pDCs as well as the expression of MAVS and the phosphorylation of
Akt, the essential components in the RIG-I signaling pathway.
Conclusion: Collectively, our data indicate that mtROS have notable and
different modulatory effects on TLR- and RIG-I-mediated IFN production
providing a novel potential therapeutic tool for regulation of antiviral responses
in pDCs both at early and late phases of infections.
This work was supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA
PD 115776 to K.P.) and K.P. was also supported by the János Bolyai Research
Scholarship from the Hungarian Academy of Sciences.

Témavezető: Dr. Bácsi Attila, Dr. Pázmándi Kitti
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A MICAFUNGIN ÉS A FARNESOL IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA CANDIDA PARAPSILOSIS BIOFILMEK ELLEN

Kísérleteinkben egy tradicionális antifungális szer a micafungin (MICA) és a
farnesol (FAR) in vitro biofilm ellenes aktivitását vizsgáltuk, öt biofilmképző
Candida parapsilosis klinikai izolátum ellen. A FAR, egy a Candida fajok által
termelt quorum-sensing molekula, amely blokkolja az élesztő-hifa átalakulást,
így a biofilm képződést.
A gyógyszerkölcsönhatások vizsgálata a metabolikus aktivitás mérésén alapuló
(XTT-assay) mikrodilúciós „checkerboard” módszerrel történt. A
kölcsönhatások természetének megállapítására a gátló koncentrációhányad
indexet alkalmaztuk (FICI): FICI=FICx+FICy, ahol FICx= az X szer MIC
értéke a mátrixhígításban / X szer MIC értéke önmagában. A FICy= az Y szer
MIC értéke a mátrixhígításban / Y szer MIC értéke önmagában.
Szinergizmusnak tekintjük a kombinációt, ha FICI≤0.5; indifferens a hatás, ha
0.5<FICI≤ 4; míg antagonizmusról akkor beszélünk, ha FICI>4. MIC értéknek
azt a koncentrációt tekintettük, ahol legalább 50%-os metabolikus aktivitás
csökkenés volt megfigyelhető a kontrollhoz képest. Az XTT reakciók mérése
spektrofotometriásán történt (492 nm). A kapott eredményeket idő-ölés
kísérletekkel is megerősítettük. Három MICA koncentráció (4, 8, 16 mg/L)
biofilm elleni aktivitását vizsgáltuk önmagában, illetve 75 μM FAR
jelenlétében. A biofilmek metabolikus aktivitását 0h, 3h, 6h, 9h, 12h és 24h
elteltével határoztuk meg. A metabolikus aktivitás változásait Dunett teszttel
kiegészített egyszempontos varianciaanalízis segítségével hasonlítottuk össze a
kontroll biofilmekkel.
A biofilmek esetében a MICA iránti medián MIC értékek 16-512 mg/L között
változtak. FAR-lal kombinálva ezek az értékek 4-8 mg/L-re csökkentek. A
MICA és a FAR kombinációja esetén, az összes vizsgált klinikai izolátumnál
szinergista kölcsönhatás volt megfigyelhető (FICI: 0.093-0.5). Az idő-ölés
kísérletek értékelésekor a kombinációkban 3 és 12 óra között szignifikáns
gátlást tapasztaltunk (P<0.001), ami 24 óra elteltével már nem volt jellemző
(P>0.05).
A MICA a FAR-lal kombinálva szinergizmust mutatott a C. parapsilosis klinikai
izolátumok biofilmjei ellen. Eredményeink alapján a FAR egy potenciális
adjuváns lehet a C. parapsilosis fertőzések kezelése esetén.

Témavezető: Dr. Kovács Renátó
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HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS 11 INTRATÍPUSOS VARIANCIÁJÁNAK
VIZSGÁLATA REKURRENS LÉGÚTI PAPILLOMATOSISBAN

A légúti papillomatosis kialakításában bizonyított az alacsony onkogén
kockázatú humán papillomavírusok (HPV) etiológiai szerepe. A HPV11
gyakrabban mutatható ki a juvenilis papillomatosisok agresszívebb eseteiből.
Korábbi eredmények alapján kapcsolat feltételezhető a HPV11 intratípusos
varianciája és papillomatosisok eltérő súlyosságú kórlefolyása között. Jelen
vizsgálatunkban három új és egy már ismert beteg új papillomatosisából
származó szövetmintáját dolgoztuk föl.
Nukleinsav izolálást követően ellenőriztük a mintában lévő vírus genotípusát,
majd HPV11 E7 ORF specifikus primerekkel, SYBR Green technika
segítségével meghatároztuk a vírusok kópiaszámát. Teljes genom amplifikációt
követően az amplimereket gélből tisztítottuk és szekvenáltattuk. A teljes genom
analízist és a filogenetikai elemzést a CLC Gene Workbench 5.7 programmal
végeztük, és genomjainkat a génbanki teljes genom szekvenciákkal
hasonlítottuk össze.
A papilloma recidívából származó HPV11 genom teljesen identikus a korábbi
mintákból származó HPV11 genommal, egy beteg esetén aminosav cserét
eredményező új polimorfizmust nem azonosítottunk. Két beteg esetén fordult
elő korábban még nem azonosított nukleotid polimorfizmus. Egy beteg három
lokalizációjából származó HPV11 szekvenciája teljesen azonos, E1 ORF-je
identikus a magasabb agresszivitást mutató papillomatosisból származó
referencia E1 ORF-jével. Utolsó betegünknél az E1, E2 és E4 ORF-ekben
azonosítottunk olyan polimorfizmusokat, melyek aminosav cserével járnak.
Emellett az LCR (hosszú szabályozó régió) régióban található T7330G
polimorfizmus hatással lehet a szabályozó régió aktivitására. Korábbi méréseink
során azonosítottuk a T7546C polimorfizmust, amely szignifikánsan csökkenti
az LCR aktivitását.
A teljes genomok filogenetikai analízise során két nagy csoportot különíthetünk
el (A1 és A2), a kilenc magyar beteg genomja az A2 csoportba tartozik. Az A2
filogenetikai vonalon belül egy nagyobb patogenitási potenciállal rendelkező
alcsoport létezése is felvetődik, amire jellemzőek olyan az E1, E2, E4, L1, LCR
régiókban talált polimorfizmusok, amelyeknek egy része a fokozott
agresszivitással is kapcsolatban állhat.

Témavezető: Dr. Szarka Krisztina
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CASPOFUNGIN IN VITRO ÉS IN VIVO AKTIVITÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA CANDIDA ALBICANS
IZOLÁTUMOK ELLEN

Az echinocandinok az elsődlegesen választandó antifungális szerek a magas
mortalitással járó invazív Candida fertőzések kezelésében. Az echinocandinok
koncentrációfüggő aktivitása miatt, elméleti megfontolások alapján, felmerült,
hogy az echinocandinok dózisának az emelése terápiás előnyt jelenthet a
jelenleg alkalmazott dózisokhoz képest. Kísérleteink során, ezért megvizsgáltuk
a caspofungin in vitro és in vivo hatékonyságát 3 C. albicans klinikai izolátum
és egy echinocandin rezisztens C. albicans törzs ellen. A MIC értékek RPMI-
1640 tápközegben 0,015-0,03 mg/L voltak a klinikai izolátumok esetében és 4
mg/L a rezisztens törzs esetén. Ötven százalék humán szérummal kiegészített
tápközegben a MIC értékek a három izolátum esetében 0,12-0,25 mg/L, míg a
rezisztens törzsnél >32 mg/L voltak. A MIC meghatározás során 2 izolátum
paradox növekedést mutatott RPMI-1640-ben (növekedés a MIC érték feletti
üregekben), de 50% szérumban nem. RPMI-1640-ben, 1 mg/L caspofungin
esetén az ölési ráta nagyobb volt, mint 16 mg/L és 32 mg/L-nél (p<0.001). Az
ölési ráta értékek között, 50% szérumban, 1-32 mg/L tartományban,
statisztikailag szignifikáns különbég nem volt (p>0,05). A napi 3, 5 és 15 mg/kg
caspofungin dózisok szignifikánsan csökkentették a neutropéniás egerek
veséiből kitenyészett gombák számát, de a dózisok között szignifikáns eltérés
nem volt (p>0,05).. Az echinocandin rezisztens izolátum ellen hatásos dózis
nem volt.
In vivo eredményeink kiválóan korrelálnak az 50% szérumban kapott ölési ráta
eredményekkel (koncentráció-független ölési aktivitás), jelezve, hogy a
caspofungin napi dózisának az emelése nem jelent terápiás előnyt, illetve a
paradox növekedésnek in vivo nincs szerepe az invazív Candida albicans okozta
fertőzések esetén.

Témavezető: Dr. Majoros László
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A LACTOBACILLUS REUTERI TEJSAVBAKTÉRIUMOK FELSZÍNÉN
MEGJELENŐ MUB ADHEZIN GYULLADÁST FOKOZÓ HATÁSÁNAK
MOLEKULÁRIS SZINTŰ VIZSGÁLATA HUMÁN MONOCITA-EREDETŰ
DENDRITIKUS SEJTEKBEN

Bevezetés: Az emberi bélrendszerben élő Lactobacillus reuteri tejsavbaktérium
a sejtfalon megjelenő MUB adhezin közvetítésével törzs specifikus módon
kötődik a bél nyálkahártyájához. A vastagbélflóra alkotói a növényi rostok
fermentációja során a gazdaszervezet számára helyileg és szisztémásan is ható
hasznos anyagokat, például vajsavat (butirát) termelnek. Előzetes irodalmi
adatok alapján feltételezhető, hogy a vajsav képes befolyásolni a vérkeringésből
kilépő monociták dendritikus sejtekké (moDS) történő differenciációját.
Továbbá a vajsav jelenlétében vagy hiányában fejlődött moDS gyulladásos
válasza eltérő lehet a vad típusú vagy MUB-KO L. reuteri baktériumokkal való
aktivációt követően.
Módszerek: A nyugvó, 50 µM nátrium-butirát jelenlétében vagy hiányában
differenciálódott moDS-eket élő baktériumokkal aktiváltuk. A moDS-ek citokin
termelését ELISA módszerrel, a sejtfelszínen megjelenő aktivációs molekulák
expressziójának változását áramlási citometriával követtük nyomon. A
gyulladásos válaszban szerepet játszó molekulákat kódoló gének relatív
expresszióját kvantitatív valós idejű PCR technikával vizsgáltuk.
Eredmények: A moDS-ekben a vad típusú L. reuteri baktériumok a MUB-KO
törzshöz viszonyítva nagyobb mértékben váltották ki a sejtfelszíni aktivációs
molekulák és a T-limfocita stimulációban szerepet játszó fehérjék megjelenését,
valamint a gyulladásos citokinek szekrécióját. A vad típusú L. reuteri törzs a
nyugvó moDS-hez képest csökkentette az apoptózis szabályozásában szerepet
játszó cIAP1, cIAP2 és XIAP, illetve a NOD-like receptor gének (NLR)
kifejeződését. Eredményeink szerint a CD1a gyulladásos biomarker sejtfelszíni
megjelenését a vajsav a mikrobiális stimulációtól függetlenül gátolta.
Megállapítottuk, hogy a vajsav befolyásolta az moDS-ek citokin termelését.
Következtetés: A humán moDS-ek gyulladásos válaszát és T-limfocita aktiváló
képességét a baktériumok felszínén megjelenő MUB adhezin és a vajsav
jelenléte szabályozza.

Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva, Bene Krisztián
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ÍZÜLETI MANIFESZTÁCIÓK JELLEMZÉSE SJÖGREN-SZINDRÓMÁS
BETEGEINKBEN

Bevezetés: A Sjögren-szindróma (SS) több szervrendszert érintő autoimmun
betegség, amely elsősorban az exocrin mirigyeket érinti, szem-és
szájszárazsággal jár. A kórképre jellegzetes antitestek az Ro(SSA) és a
La(SSB). Gyakran társul egyéb szisztémás (rheumatoid arthritis (RA)) és
szervspecifikus (Hashimoto-thyreoditis) autoimmun betegségekhez. Nőkben 9-
szer gyakoribb.
Célkitűzés: Célunk az volt, hogy a SS-ban előforduló különböző ízületi
manifesztációkat jellemezzük.
Módszerek: Vizsgálatunkba 142 beteget vontunk be, akiket az ízületi panaszok
illetve a társuló RA alapján 3 csoportba soroltunk: 29 ízületi panasz nélküli
(SS), 84 polyarthritisszel társult- (SS+pa) és 29 RA-val társult Sjögren-
szindrómás (SS+RA). A betegcsoportok ízületi manifesztációit,
laborparamétereit, terápiáját hasonlítottuk össze. A statisztikai elemzéshez
SPSS17 szoftvert használtunk. Szignifikánsnak a p<0,05 értéket tekintettük.
Eredmények: Az ízületi panaszok nélküli Sjögren-szindrómás betegek és a
SS+pa csoport között az anti-CCP, RF, CRP, We, IgG, anti-SSA, anti-SSB
értékek esetében nem volt érdemi eltérés, míg Hashimoto-thyreoditis (p=0,017),
veseérintettség (p=0,019), bőrtünetek (p=0,002) szignifikánsabban gyakoribbak
voltak az SS+pa betegekben.
Az SS+RA betegeknél szignifikánsan magasabbak (p<0,001) az anti-CCP és a
reumatoid faktor (RF) értékek, mint a kontroll csoportban, valamint gyakrabban
jelentkezik a tüdőérintettség (p=0,019), a veseérintettség (p=0,019) és a
bőrtünetek (p=0,002) is. CRP, hypergammaglobulinaemia, vérkép nem
különbözött szignifikánsan. A SS+RA-s betegek szignifikánsan gyakrabban
igényeltek steroidot.
Az SS+RA csoportban szignifikánsan magasabb az anti-CCP és a RF, valamint
gyakrabban igényelnek steroidot, mint a SS+pa csoportbeliek, ugyanakkor
utóbbiak esetén magasabb az IgG-szint. A vizsgált társbetegségek
előfordulásában nem találtunk érdemi eltérést.
Következtetés: Magasabb anti-CCP érték SS+pa-s betegek esetén RA irányú
progresszióra utalhat, a hypergammaglobulinaemia viszont inkább a non-erosiv
polyarthritises csoportra jellemző. A három betegcsoportot az egyéb szervi
manifesztációk gyakorisága is megkülönbözteti egymástól.

Témavezető: Dr. Szántó Antónia
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IRD.2. Barta Barbara Alexandra ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika

FRAKCIONÁLT ER:YAG LÉZER ELŐKEZELÉS ÉS A
KONVENCIONÁLIS PHOTODYNÁMIÁS TERÁPIA
HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTINIKUS
KERATOSISOK TERÁPIÁJÁBAN

Az aktinikus keratosis a laphámsejtes carcinoma precancerosisa a bőrön.
Kialakulásának esélye idős, fehér bőrű egyénen, rendszeres napfény expozíciót
követően fokozott. Előfordulása világszerte fokozatos emelkedést mutat a
világos bőrű populációban. A carcinoma kialakulásának megelőzése érdekében
az aktinikus keratosisok mihamarabbi aktív kezelése szükséges.
A vizsgálat célja a konvencionális fotodinámiás terápia (PDT) és az Er:YAG
(erbium: ittrium-alumínium-gránát) frakcionált ablatív lézerrel (Er:YAG-AFL)
kombinált fotodinámiás terápia terápiás hatékonyságának és fotorejuvenációs
hatásának összehasonlítása multiplex aktinikus keratosisok kezelése során.
A vizsgálatba a multiplex aktinikus keratosissal és súlyosan napfénykárosodott
bőrrel rendelkező betegek kerültek beválasztásra. A kezelendő területen a
felszíni hyperkeratosis eltávolítását követően 20%-os 5-ALA krémet 4 órán át
occlusioba helyeztünk fel, majd víz- filtrált infravörös fénnyel (wIRA)
világítottuk meg. A kezelt terület másik felénél Er:YAG ablatív frakcionált lézer
előkezelést követően alkalmaztuk az ALA krémet. A kezelés előtt, majd után 1,
3, 6, 9 és12 hónappal értékeltük az aktinikus keratosisok számát, valamint a
fénykárosodás mértékét MultiDermascope készülékkel. A bőrből biopsziát
vettünk a kezelés után 24/48 órával és három hónappal később.
Immunhisztokémiai módszerrel kimutattuk a p53 pozitív keratinocitákat,
melyek számát digitálisan analizáltuk (Pannoramic Viewer).
Az Er:YAG-AFL PDT-t és a konvencionális PDT-t követő 3 hónappal
szignifikánsan csökkent az aktinikus keratosisok száma, valamint a terápiás
hatékonyság 89% és 79% volt. Er:YAG-AFL PDT után 3 hónappal a
pigmentáció szignifikánsan csökkent. Mindkét kezelési mód szignifikánsan
javította a globális fotoageinget, a bőr érdességét és színét, valamint a mély és
finom ráncok, és a teleangiectásiák száma szignifikánsan csökkent 3 hónappal a
kezelést követően. A p53 pozitív keratinociták száma szignifikánsan csökkent
Er:YAG-AFL PDT-t követően 3 hónappal.
Eredményeink alátámasztják, hogy a PDT hatékony a multiplex aktinikus
keratosisok kezelésében. A terápia hatékonysága tovább növelhető Er:YAG
ablatív frakcionált lézer előkezeléssel.

Témavezető: Dr. Gellén Emese, Dr. Remenyik Éva
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IRD.3. Béldi Tibor Gábor ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék

TERÁPIA REFRAKTER DERMATO- ÉS POLYMYOSITISES BETEGEK
BIOLÓGIAI TERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZA

Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák autoimmun betegségek, melyek
legfőbb jellemzője, hogy a harántcsíkolt izmok immun-mediált gyulladásával
járnak. Ide tartoznak a primer felnőttkori dermato- és polymyositis, malignus
tumorral társuló myositis, juvenilis dermatomyositis vagy polymyositis, overlap
myositis, zárványtestes myositis.
A betegek 75%-a jól reagál a klasszikus betegség lefolyás során adott
bázisterápiára. Első vonalbeli szerek: glükokortikoidok. Másodvonalbeli szerek:
cyclosporin A, methotrexat, cylcophosphamid, azathioprin, IVIG.
A betegek 25%-a vagy nem, vagy átmenetileg reagál. Őket nevezzük terápia
refrakter betegeknek. Ebben az esetben jó lehetőség a kezelésre a biológiai
terápia: rituximab, abatecept, anakinra, TNF alpha blokkoló.
Célkitűzés: Refrakter myositises betegeink rituximab terápiára adott válaszának
bemutatása.
Anyagok és módszerek: Nyolc terápia refrakter beteget vizsgáltunk.
Mindegyiküknek definitív volt a myositise. A nyolcból négy betegnek van
polymyositise, háromnak dermatomyositise és egynek juvenilis
dermatomyositise. Mind a nyolc beteg nő. A betegek átlagéletkora a diagnózis
felállításakor 39,37±11,47 év. Hat esetben igazolódott myositis specifikus
autoantitestek jelenléte, egy esetben myositis asszociált antitest. Minden esetben
emelkedett volt a CK érték, valamint minden betegnek volt proximalis
izomgyengesége. Négy embernél állt fenn HRCT-vel igazolt alveolitis. A
nyolcból hat beteg reagált jól a rituximab kezelésre, két beteg esetében szükség
volt másik biológiai terápiával is próbálkozni, orenciával.
Összevetjük az irodalmi adatokkal a saját adatainkat.
Conclusio: A rituximab sikeresen alkalmazható refrakter myositises betegeknél.
A betegek izomereje visszatért, bőrtüneteik megszűntek, alveolitisük regrediált,
CK értékük a normális tartományba tért vissza, az életminőségük javult.

Témavezető: Dr. Dankó Katalin
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IRD.4. Fodor Annamária ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika

ABLATIVE LASER KEZELÉS HAILEY-HAILEY BETEGSÉGBEN

Bevezetés: A Hailey-Hailey betegség (H-H), más néven benignus familiaris
pemphigus, ritka, autoszómális domináns öröklődésű kórkép, amelyben a bőr
predilekciós helyein a hám fellazult, erodált, fájdalmas plakkok figyelhetőek
meg. Szövettanilag acanthosis és acantholysis jellemzi. A betegség hatékony
terápiájával nem rendelkezünk. Néhány esetriport beszámol ablative laser (CO2,
Er:YAG) hatékonyságáról H-H-ben.
Célkitűzések: H-H-ben az Er:YAG laser kezelés hatásainak és mellékhatásainak
bemutatása két esetünk kapcsán.
Betegek és módszerek: Egy 57 éves, valamint egy 37 éves H-H-ben szenvedő
nőbeteg esetében a diagnózist hisztológiai mintavétel igazolta. Ezt követően
több alkalommal, különböző kezelési beállításokkal végeztünk hám ablatiót a
betegség által érintett bőrfelületeken. Egy 16 pontos kérdőív segítségével
felmértük a kezelések alatt és után jelentkező szubjektív panaszokat és a
sebgyógyulást.
Eredmények: A kezelést követően a kérdőív alapján a panaszok megszűntek, a
sebgyógyulás mértéke kielégítő volt, de helyenként hegek alakultak ki.
Következtetés és megbeszélés: A Hailey-Hailey betegség kezelésében az
Er:YAG laser hatékony terápiás lehetőségnek bizonyult eseteinkben. Az
ablatiónak kellő mélységűnek kell lennie ahhoz, hogy recidívák ne alakuljanak
ki a kezelt területen. A módszer szélesebb körű alkalmazásához nagyobb
betegszám és a betegek hosszabb távú követése szükséges.

Témavezető: Dr. Remenyik Éva, Dr. Szima Georgina
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IRD.5. Halász Hajnalka Emese OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet

HLA B27 ANTIGÉN MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÁRAMLÁSI
CITOMETRIÁS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A HLA-B27 antigén asszociációja szeronegatív spondyloarthritisekkel régóta
ismert az orvostudományban. A HLA-B27 molekula kimutatására molekuláris
genetikai és áramlási citometriás módszereket használnak. Az áramlási
citometriás meghatározások legnagyobb hátránya a HLA-B7 antigénnel való
keresztreakció.
Munkám célja HLA-B27 antigén meghatározására szolgáló áramlási citometriás
módszerek vizsgálata, összehasonlítása. Két áramlási citométer – Beckman
Coulter FC500 és Beckman Coulter Navios – méréseit és két különböző
áramlási citometriás módszer eredményeit hasonlítottam össze.
A HLA-B27 expressziót két áramlási citometriás módszerrel vizsgáltam
perifériás vérminta fehérvérsejtjein. Az egyik módszerben hagyományos,
oldatban lévő monoklonális antitestet használtam, mely egy B27 antitest klónt
tartalmaz. Második eljárásként az újabb és egyszerűbb metodikájú DuraClone
reagens készletet alkalmaztam, amelyben a tesztcsövek liofilizált formában két
különböző HLA-B27 ellenes antitest klónt tartalmaznak.
Az FC500 és Navios készülékek mérési eredményeit összehasonlítva a pozitív
eredmények között szignifikáns korrelációt kaptam. Szintén jól korrelálnak a
klasszikus metodikával és a szárított reagenseket tartalmazó kittel kapott pozitív
eredmények. Viszont néhány pozitív és az ún. "szürke zónába" tartozó
értékeknél a két módszer eredményei különböznek. Az eltérés okának kiderítése
azonban további vizsgálatokat igényel.
Összefoglalva elmondható, hogy a készülékváltást követően kapott eredmények
jó egyezést mutatnak a korábbi tesztek eredményeivel. Mindemellett úgy tűnik a
hagyományos metodika több rugalmasságot és jobb kivizsgálási algoritmust
biztosít a szárított reagenseket tartalmazó, fix összetételű csöveknél.

Témavezető: Dr. Baráth Sándor
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IRD.6. Horváth Adrienn ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika

PSORIASISOS BETEGEK JELLEMZŐINEK ÉS TÁJÉKOZOTTSÁGÁNAK
FELMÉRÉSE HAZAI ÉS OLASZ PSORIASIS CENTRUMBAN

Háttér: A pikkelysömör immunmediált, máig sem minden részletében tisztázott
etiopatogenezisű bőrbetegség, melynek lefolyására és súlyosságára számos
életmódbeli tényező, és környezeti faktor hatással lehet.
Célkitűzés: Munkánk során célul tűztük ki, egy magyar és egy olasz psoriasis
centrum betegeinek összehasonlítását a psoriasis általános jellemzői,
társbetegségei és az alkalmazott terápiák tekintetében. Mindemellett a betegek
tájékozottságát igyekeztünk felmérni életmódjuk és tüneteik kapcsolatáról.
Betegek és módszer: A felmérést a DE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika Psoriasis
Centrum és a Veronai Egyetem Bőrgyógyászati Klinika Psoriasis Centrum
pikkelysömörös betegei között végeztük általunk szerkesztett kérdőív
segítségével. 162 magyar és 102 olasz beteg adatait használtuk fel. Az elemzést
Khi négyzet (χ2) próba és Fisher -féle egzakt próba segítségével végeztük.
Eredmények: Eredményeink azt mutatták, hogy az átlagos testtömeg index
(BMI) szignifikánsan emelkedett volt a magyar betegcsoportban (p<0,001). Az
iskolai végzettség szignifikánsan magasabb volt az olasz betegeknél. A korábbi
és jelenlegi terápiát az olasz és magyar betegek között összehasonlítva
szignifikáns különbséget találtunk a fototerápia, cyclosporin A, és acitretin
alkalmazási gyakorisága tekintetében (p<0,001). A betegek életvitelét és
tájékozottságát vizsgálva szintén találtunk szignifikáns különbséget a két
csoport között, azonban egyik csoport tájékozottsága sem volt kielégítő.
Következtetések: A kapott eredményeink rávilágítanak a két centrumban folyó
terápiák különbségeire, a betegek életmódbeli eltérésére, valamint arra, hogy a
betegek tájékozottsága egyik országban sem kielégítő. Kiemelnénk a beteg
edukáció fontosságát, mivel a lehető legjobb, és a beteg számára is elfogadható
eredményt csak megfelelő tájékoztatással, és aktív orvos beteg
kommunikációval érhetünk el.

Témavezető: Dr. Szegedi Andrea, Dr. Pogácsás Lilla
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IRD.7. Kekecs Ivett OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet

FAGOCITA AKTIVITÁS VIZSGÁLAT INGOFLOW KIT ( EXBIO)
SEGÍTSÉGÉVEL

A neutrophil granulociták a természetes immunitás fontos sejtcsoportját
képezik. Ezek a fagocitózisra képes sejtek a szervezetet érő fertőzésekben,
gyulladásos folyamatokban gyorsan mobilizálódnak. A neutrophilek funkcióját
számos tényező befolyásolhatja, többek között az immunválasz szabályozásában
kulcsfontosságú szerepet betöltő regulatív T sejtek is. A fagocita funkció
vizsgálata kiemelkedően fontos a fagocitákat érintő immunhiányos állapotok
esetében.
Munkánk során a fagocita aktivitás mérésére alkalmas áramlási citometriás
módszereket állítottunk be. Az egyik módszer segítségével mérni tudjuk a
reaktív oxigén gyökök ( ROS )  felszabadulásának mértékét ( oxidatív burst ),  a
másik pedig a bekebelezési folyamat hatékonyságát vizsgálja. A vizsgálat során
arra voltunk kíváncsiak, hogy a bekebelezés folyamata, illetve a reaktív oxigén
gyökök felszabadulása milyen összefüggésben áll a regulatív T sejtek számával.
Eredményeink azt mutatják, hogy mind a reaktív oxigén gyökök felszabadulása,
mind a bekebelezés hatékonysága fordított arányban áll a regulatív T sejtek
arányával. A neutrophilek ROS termelése és a thrombicyták száma között
szignifikáns negatív korrelációt kaptunk. A monociták esetében a ROS termelés
és a regulatív T sejtek közötti negatív kapcsolat megléte kevésbé volt
nyilvánvaló.
Összefoglalva, a két módszerrel történő fagocita aktivitás vizsgálat során kapott
eredmények azt mutatják, hogy a neutrophilekben az oxidatív burst folyamata, a
bekebelezés hatékonysága negatív korrelációt mutat a regulatív T sejtek
számával, valamint a thrombocytaszámmal. A lehetséges szabályozási
folyamatok feltérképezése további kísérleteket igényel.

Témavezető: Dr. Baráth Sándor
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IRD.8. Kovács Evelin ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék

ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK KEVERT KÖTŐSZÖVETI
BETEGSÉGBEN

Bevezetés: Az antifoszfolipid szindróma (APS) autoimmun kórkép, amit
visszatérő artériás és vénás thrombosisok és patológiás terhességek egy
meghatározott csoportja jellemez antifoszfolipid antitestek (APL) jelenlétében.
A primer APS önálló betegség, míg szekunder formája szisztémás autoimmun
kórképekhez társul, így Kevert Kötőszöveti Betegséghez (Mixed Connective
Tissue Disease-MCTD) is. MCTD-ben az APL előfordulását nagy
betegségcsoporton még nem vizsgálták. Az APL és thrombosisok gyakoriságát,
és ezeknek az összefüggését a klinikai tünetekkel 204 MCTD-s betegben
vizsgálta.
Módszerek: Kétszáznégy MCTD-s beteg szérumában az anti-kardiolipin
antitestek (aKL), az anti-β2-glycoprotein I (aβ2GPI), lupus anticoagulant (LA)
kimutatása ELISA módszerrel történt.
Eredmények: A 204 betegből 130 beteg széruma tartalmazott APL-t. Az aKL
izotípusok megoszlása a következő volt: aKL IgG-t 60, IgA-t 7, IgM-t 47 beteg
szérumában lehetett kimutatni. Az aβ2GPI 77 beteg szérumában volt jelen, míg
9 betegben lupus anticoagulantot azonosítottak. A 130 APL pozitív betegből 51
esetben thrombosis alakult ki, 36 betegben alsóvégtagi vénás thrombosis, ami
két esetben pulmonalis embóliát okozott. A 15 artériás thrombosissal szövődött
betegben 3 alsóvégtagi occlusio, 7 esetben stroke, 5 betegben coronaria
elzáródás alakult ki. Három betegben vénás és artériás thrombosis egyaránt jelen
volt.
APL jelenlétében szignifikánsan gyakoribbak voltak a thrombotikus történések
(p<0,0001), a pulmonalis artériás hypertensió (p<0,0001), az idegrendszeri
tünetek (convulsio, fejfájás, migrén) (p<0,01), Raynaud jelenség (p<0,001),
valvulopathia (p=0,02), livedo reticularis (p<0,0001) és a cardiovascularis
események száma (p=0,05) összevetve az APL negatív csoporttal.
Következtetés: Az antifoszfolipid antitestek jelenléte MCTD-s betegekben
fokozza a thrombosis hajlamot, a cardiovascularis események számát, és
súlyosbítja a kórlefolyást. A thrombosissal járó esetekben életen át tartó
anticoagulálást kell alkalmazni, az APL pozitív, de thrombosis nélküli
betegekben szükségszerű a prevenció.

Témavezető: Dr. Bodolay Edit
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IRD.9. Kovács Nóra ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék

A REUMATOLÓGIAI KÉPZETTSÉG ÉS FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE
CSALÁDORVOSOK KÖRÉBEN

Bevezetés: Más szakmákkal ellentétben, a reumatológia oktatása viszonylag
későn került be az egyetemi kurrikulumokba. Ezért kérdőíves felméréssel
tájékozódtunk a háziorvosok körében a reumatológiai graduális képzéssel,
továbbképzéssel és a háziorvosi praxisban végzett reumatológiai betegellátással
kapcsolatban.
Alanyok és módszerek: Több száz Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei családorvosnak küldtünk ki egy 60
kérdésből álló kérdőívet. A kérdések között egyértelmű eldöntendő (igen-nem),
skálázott (0-10) és szöveges kérdések is voltak. Statisztikai analízist végeztünk
SPSS 20.0 software segítségével.
Eredmények: Összesen 60 kolléga küldte vissza a kérdőívet. Átlagos életkoruk
52,8 (±12,4) év (30-79 év) volt. Ami az egyetemi képzést illeti, 39-en (65%)
kaptak egyáltalán reumatológiai oktatást. Az oktatás 0-10 skálán átlagosan 5,5
(±2,9)-ös mértékben elégítette ki az elvárásaikat. Csak 22 orvosnak volt
gyakorlati oktatója, és csak 8-an végeztek valamiféle reumatológiai
beavatkozást (pl. ízületi injekció). A gyakorlati oktatás kielégítőségét 6,4 (±3,3)-
re értékelték. Javaslataik szerint legtöbben a gyakorlati beavatkozások számát
(n=19) fokoznák, de hiányérzetük van a fizioterápia (n=4) oktatásával
kapcsolatban is. A továbbképzések szükségességét 58-an (97%) hangsúlyozták.
A továbbképzések kapcsán is a több gyakorlat fontosságát hangsúlyozták. A
betegellátás kapcsán a kollégák 33%-a rendszeresen kezel reumatológiai
betegeket. A fő diagnózisok a derékfájás-spondylosis (n=47), az arthrosis
(n=43) és az arthritisek (n=14). Mozgásszervi fizikális vizsgálatot 57-en (95%)
végeznek. Laborvizsgálatot 57-en (95%), képalkotót 49-en (82%) rendelnek
rendszeresen. Reumatológiai gyógyszeres kezelést 56-an (93%) alkalmaznak,
míg injekciókat 25-en (42%) mernek adni. A betegek kb. 38%-át irányítják
szakrendelésre.  Igen sok fájdalomcsillapítót és gyulladásgátlót alkalmaznak,
kevesebb szteroidot.
Következtetés: Az alábbi eredmények egyértelműen rámutatnak a gyakorlati
képzés szükségességére, emellett hangsúlyozzák, hogy a reumatológia
óraszámát, súlyát mind a graduális, mind a továbbképzéseken fokozni kellene.

Témavezető: Dr. Szekanecz Zoltán
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IRD.10. Tirincsi Andrea OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet

AZ IRAK 1 GÉN EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA MYOSITISES
BETEGEKBEN

Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM), olyan ritka szisztémás,
krónikus, immunmediált megbetegedések, amelyeket a proximális végtagizmok
szimmetrikus gyengesége jellemez. Kóreredetükben felmerül a genetikai
tényezők szerepe, illetve az autoimmun háttér.
A myositises betegek génexpressziós profiljának megismerése céljából
mikroarray vizsgálatok készültek. Az emelkedett expressziót mutató gének
egyike az interleukin 1 receptor asszociált kináz (IRAK1), mely a myositises
betegek izommintáiban szignifikánsan emelkedett.
Jelen vizsgálatainkban célul tűztük ki az IRAK1 gén expressziójának független
módszerrel történő validálását.  További célunk volt az IRAK1 gén expressziós
szintjének összehasonlítása a betegek izommintáiban és perifériás vérmintáiban.
Munkánk során 20 egészséges egyén és 20 myositises beteg perifériás
vérmintáját és izommintáját vizsgáltuk. A génexpresszió mértékének
meghatározása az mRNS-ből átírt cDNS-en valós időben, kvantitatív módon
történt TaqMan próbák segítségével. Az IRAK1 relatív expressziójának
meghatározását a Ct értékekből, a 2-∆∆Ct módszerrel kapott eredményekből
állapítottuk meg, az így kapott adatokat statisztikailag Mann-Whitney U-teszt
segítségével értékeltük ki. A p≤0,001 értékeket tekintettük szignifikánsnak.
Kísérleteink alapján az IRAK1 gén expressziója mind a perifériás vérmintákban
(p=0,0009), mind az izommintákban (p=0,0006) szignifikánsan emelkedett
szintet mutat a betegek esetében. Továbbá a myositisben szenvedő betegek
perifériás vér és izommintáiban az IRAK 1 expressziója eltérő, nevezetesen az
izommintákban szignifikánsan magasabb (p=0,0005). Ezek alapján
megerősítettük a mikroarray vizsgálatok eredményeit, miszerint az IRAK1 gén
expressziója emelkedett szintet mutat a myositises betegekben, a perifériás
vérmintákban 50%-kal magasabb, míg az izommintákban kétszer magasabb
expressziót mutat a myositises betegekben.
Ezen adatok azt sugallják, hogy az IRAK1 gén szerepet játszik a myositis
pathomechanizmusában. A mikroarray eredmények alapján további gének
vizsgálatát tervezzük, mely közelebb vihet a betegség patomechanizmusának
megértéséhez.

Témavezető: Dr. Zilahi Erika
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IRD.11. Vanczák Róbert ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék

A TARGET SPECIFIKUS PANKREÁSZ ELLENES ANTITESTEK
GYAKORIAK PRIMER SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITISBEN ÉS
ÖSSZEFÜGGÉST MUTATNAK A SÚLYOSABB
BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL.

Bevezetés: A CUB zona pellucida-szerű domain 1 (CUZD1) és a glikoprotein 2
(GP2) fehérjék a bélrendszer veleszületett immunitásában szerepet játszó
fehérjecsaládhoz tartoznak. Ezeket az antigéneket, a Crohn betegségben gyakori
pancreas ellenes antitestek specifikus célpontjaiként azonosították. Ezen
antitestek előfordulását és prognosztikai szerepét vizsgáltuk primer sclerotizáló
cholangitisben (PSC).
Módszerek: 69 PSC-s beteget vizsgáltunk. A pancreas-ellenes antitest
meghatározásokat szérumból végeztük CUZD1-t és GP2-t expresszáló
transzfektált HEK293 sejteket tartalmazó biochipen indirect immunfluoreszcens
módszerrel. Az (IBD) klasszikus markereit is meghatároztuk (p-ANCA IgA/G,
ASCA IgA/G valamint anti-OMP IgA). A kontroll csoport Crohn (CD) és colitis
ulcerosás (UC) betegekből állt. A súlyos kórlefolyást a májtranszplantáció
szükségességével vagy a halálozás bekövetkeztével definiáltuk.
Eredmények: PSC-s betegeink 43,5%-ában (n=30) találtunk legalább egy
pancreas-ellenes antitestet, mely gyakoribb volt a kontrollokhoz képest
(CD:26,8%, p<0,01; UC:7,6%, p<0,001). A pozitív esetek 33,3%-ban (n=10)
csak anti-CUZD1, 33,3%-ban csak anti-GP2 és 33,3%-ban mindkét antitest
jelen volt. Az anti-CUZD1 antitestek kizárólag IgA, míg az anti-GP2 antitestek
IgA és IgG típusúak voltak. Az életkor, az IBD és a cirrhosis nem befolyásolták
a pancreas-ellenes antitestek előfordulási gyakoriságát. Kaplan-Meier analízis
során a klasszikus markerek közül egyik sem, a pancreas-ellenes antitestek
közül kizárólag az IgA típusú anti-GP2 függött össze a betegség gyorsabb
progressziójával (pLogRank: <0,01), azaz a májtranszplantációig vagy a
halálozásig eltelt rövidebb idővel. Az anti-GP2 IgA pozitivitás Cox regresszió
során a májcirrhosis jelenlétére korrigálva is független kockázati tényező maradt
(HR, [95%CI]: 4,31 [1,05-17,61]).
Összefoglalás: A pancreas ellenes antitestek PSC-ben gyakoriak. Az IgA típusú
anti-GP2 antitest összefüggése a betegség progressziójával egy újabb
bizonyítéka annak, hogy a bélrendszer, a veleszületett immunitás és a
májbetegség kapcsolatának PSC-ben kiemelt szerepe van.

Témavezető: Dr. Tornai Tamás
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IRD.12. Váradi Andrea ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék

B-SEJT GÁTLÓ TERÁPIÁVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK
AUTOIMMUN BETEGSÉGEKBEN

Háttér:  A szisztémás autoimmun betegségek patogenezisében az autotolerancia
elvesztése, a patológiás autoantitestek termelése fontos szerepet játszik. Az
immunválasz zavarát egyre több ponton tudjuk befolyásolni. Az egyik ilyen
fontos támadáspont a B-sejtek aktivációjának, proliferációjának, autoantitest
termelésének gátlása. Ebbe a csoportba tartozik a rituximab és az epratuzumab
is.
A rituximab a B-limfociták felszínén található CD20 antigénhez kötődő,
géntechnológiával előállított, egér/humán kiméra monoklonális antitest. Az
epratuzumab anti-CD22 antitest a natív B-sejtekben hat és gátolja a Toll-like
receptorok aktiválását.
Célkitűzés: Munkánk során B-sejt gátló terápiában részesülő, szisztémás
autoimmun betegségben szenvedő betegeink klinikai adatainak változását
vizsgáltuk a kezelés ideje alatt.
Betegek és módszer: A DE KK Belgyógyászati Intézetének Reumatológiai
Tanszékén gondozott, rituximabbal és epratumuzabbal kezelt autoimmun
betegek adatai kerültek feldolgozásra. A vizsgálati populációt 9 beteg (6 nő, 3
férfi) képezte, akik átlagéletkora 41,7 év (19-74), az átlagos betegségtartama 6,8
év volt (2-15). A betegek közül öten szisztémás lupus erythematosusban,
négyen ANCA (anti-neutrofil citoplasmatikus antitest)-asszociált vasculitisben
szenvedtek. 8 beteg részesült rituximab, 1 beteg epratuzumab kezelésben. A
kezelés kezdetekor, majd a 6., 12. és 18. hónapban vizsgáltuk a betegség
aktivitására, szervi manifesztációira vonatkozó klinikai és laboratóriumi
paramétereket.
Eredmény: Az elemzett  adatok alapján a B-sejt gátló terápiában részesülő
betegeink körében eredményes volt a terápia, a betegeknél csökkent a betegség
aktivitása, betegségük stabilizálódott.
Következtetések: A szisztémás autoimmun betegségekben folyamatosan javul a
túlélés, azonban a betegek egy része nem reagál megfelelően a hagyományos
immunszuppresszív kezelésekre. Ezekben a betegekben új alternatívát jelent a
biológiai terápia alkalmazása, melynek eredményességéről egyre több adat áll
rendelkezésünkre.

Témavezető: Dr. Horváth Ágnes, Dr. Szűcs Gabriella
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IRD.13. Varga Krisztina ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika

RIZIKÓFAKTOROK ÉS ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA KRÓNIKUS
VÉNÁS KERINGÉSI ELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL 18
ÉV FELETTI POPULÁCIÓBAN

Bevezetés: A krónikus vénás elégtelenség (KVE) népbetegségnek számít,
gyakorisága hazánkban 3-5%. A betegség kialakulásában számos rizikótényező
szerepel.
Célunk annak vizsgálata volt, hogy a KVE rizikófaktorai milyen gyakorisággal
fordulnak elő a betegpopulációban a kontroll csoporthoz képest, továbbá, hogy
milyen összefüggés áll fenn a KVE rizikófaktorai és a betegség súlyossága
között.
Módszerek: Összehasonlító keresztmetszeti vizsgálatunkba 118, a DE ÁOK
Bőrgyógyászati Tanszéken 2015-ben megjelent, KVE-ben szenvedő beteg és 81
kontroll személy került bevonásra. Az általunk összeállított kérdőív a
rizikófaktorokra, az életminőségre és a KVE súlyosságára vonatkozó kérdéseket
tartalmazott. A kérdőív kitöltése mellett fizikális vizsgálatot is végeztünk. A
betegek esetén a vizsgálat időpontjához képest 1 éven belül történt
laboratóriumi vizsgálatok, és alsó végtagi duplex ultrahangos vizsgálat
eredményeit is rögzítettük. Mindezek alapján megállapítottuk a KVE súlyossági
fokát a CEAP (klinikai tünetek, etiológia, anatómiai lokalizáció, patofiziológia)
klasszifikáció és VCSS (Venous Clinical Severity Score) segítségével.
Statisztikai elemzéseinket khi-négyzet próbával, kétmintás t-próbával és
logisztikus regresszióval végeztük.
Eredmények: A betegek életkora magasabb (64,28±11,82) volt a kontroll
csoportéhoz (52,67±18,27) képest. A betegek szignifikánsan többen végeztek
nehéz fizikai munkát (0,48 [0,39; 0,57]), mint a kontroll személyek (0,25 [0,15;
0,34]), továbbá többször (p<0,001) fordult elő a családi anamnézis pozitivitása
is körükben. A következő társbetegségek is gyakrabban fordultak elő a
betegeknél a kontroll csoporthoz képest: hypertonia, cukorbetegség, obesitas,
coronariabetegség, vesebetegség, stroke. A betegek 52%-ában fordult elő a
KVE legsúlyosabb stádiuma és 84,75%-uk alkalmazott kompressziós terápiát. A
patofiziológiát tekintve 63,56%-ban refluxot, 6,78%-ban obstrukciót és 29,66%-
ban kevert elváltozást találtunk.
Megbeszélés: A KVE rizikófaktorait elemezve a hazai általunk vizsgált
betegpopulációban a nemzetközi irodalmi adatokhoz hasonló eredményeket
kaptunk. A betegek azonban jellemzően csak a betegség súlyosabb stádiumában
fordultak orvoshoz.

Témavezető: Dr. Szabó Éva, Dr. Bodnár Edina
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IRD.14. Vincze Anett ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék

CSONTTÖRÉS KOCKÁZAT VIZSGÁLATA IDIOPATHIÁS
INFLAMMATORIKUS MYOPATHIÁS BETEGEKBEN

Bevezetés: Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák krónikus, heterogén, a
proximális végtagizmok szimmetrikus gyengeségével jellemezhető szisztémás
autoimmun kórképek. A betegség előrehaladásával gyakoribbá válik az
osteoporosis és a csonttörés az egészséges populációhoz képest, aminek
hátterében a krónikus gyulladás, immobilizáció, valamint a steroid kezelés áll és
döntően befolyásolja a betegek életminőségét. A törési rizikó felmérésére az
utóbbi időben elérhető a FRAX score, amely a releváns rizikófaktorokat, köztük
a rheumatoid arthritist, figyelembe véve adja meg az osteoporotikus törések 10
éves valószínűségét. A rizikófaktorok között a myositis nem szerepel.
Célkitűzések, módszerek: Munkánk során 39 myositises beteg csonttörési
rizikóját kívántuk felmérni a FRAX score segítségével. Megvizsgáltuk az
osteoporosisban szerepet játszó biomarkereket, valamint a betegek DEXA
vizsgálattal mért csontritkulás eredményét, majd az eredményeket 37 korban, és
nemben illesztett rheumatoid arthritises beteg adataival hasonlítottuk össze. A
statisztikai elemzéseket IBM SPSS 20.0 software-rel végeztük.
Eredmények: A két csoport demográfiai adatai, biomarkerei, (Ca, D-vitamin,
parathormon), és szteroid szedése között szignifikáns különbség nem
mutatkozott. A BMD nélküli FRAX score ugyanakkor szignifikánsan
alacsonyabbnak bizonyult a myositises csoportban mind a major osteoporotikus
(9,68±7,42%, vs. 15,58±10,91%; p: 0,008), mind a combnyak (3,06±3,97%, vs.
6,23±7,2; p: 0.022) törési valószínűsége esetében. Ezzel ellentétben a két
csoport DEXA leletei között nem volt szignifikáns különbség, ahogyan a két
betegcsoportban előforduló bekövetkezett törések arányában sem (41,02%, vs.
45,9%; p:0,815).
Konklúzió: Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a myositis jelenléte a
törési valószínűség tekintetében önmagában hasonló rizikót jelent, mint a
rheumatoid arthritis. A FRAX score számításánál ezért megfontolandó, hogy a
myositises betegek esetében a rheumatoid arthritishez hasonló szorzó, mint
rizikótényező számba vétele is szerepeljen. Végezetül minden myositises beteg
esetében a hatékony primer prevenció biztosítása érdekében javasolt a DEXA
vizsgálat elvégzése.

Témavezető: Dr. Griger Zoltán
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KD.1. Albert Orsolya OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet

SZÍNES PALETTA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CT
KÉPEKNÉL

Bevezetés: A CT képek diagnosztikája során alapvetően a Hounsfield-skála
szerinti szürke palettát használják a radiológiában. Egy kép körülbelül 4000
különböző Hounsfield értéket tartalmazhat, de mivel az emberi szem ennek csak
a töredékét képes egyértelműen azonosítani, ezért az úgynevezett ablakolással
oldják meg, hogy a különböző szöveti denzitások megkülönböztethetőek
legyenek. Azonban ez azt is jelenti, hogy nem tudjuk egyszerre, egy képen
megjeleníteni a különböző szövetféleségeket. Célul tűztük ki olyan speciális
színes paletta definiálását, amelynek segítségével egyetlen képen, ablakolás
nélkül lehetne megjeleníteni a különböző anatómiai területeket.
Módszerek: A színes paletta definiálását és beállítását a Matlab fejlesztői
rendszer „colormapeditor” eszközével végeztük. Fontos volt tudnunk azt is,
hogy a mai számítógépes képernyők mellett a színes paletták esetén valójában
mi a minimálisan használandó színelemek száma. Ezt az un. „Kontraszt
detektálhatóság” teszt programmal analizáltuk, amely az intézetben már
korábban ki lett fejlesztve.
Eredmények: Az új színes palettát négy független és eltérő színességű sub-
palettából kívántuk felépíteni, hogy a négy jellegzetesen eltérő CT kontraszt (a
tüdő, a zsírszövet, a parenchymás és izomterületek, valamint a csont)
befoglalható legyen. Ezért először megvizsgáltuk, hogy minimum hány
színelemből kell, hogy álljanak az egyes sub-paletták, amihez a „Kontraszt
detektálhatóság” teszt programot használtuk. 128,64,32,16 és 8
színkomponensből álló paletták létrehozásával tartományonként 2000
szimulációt néztünk végig. Azt tapasztaltuk, hogy legalább 16 színt kell
tartalmaznia egy adott sub-palettának, viszont a legjobb eredményt akkor érjük
el, ha a teljes (a négy sub-palettát is tartalmazó) paletta legalább 128
színkomponensből áll. Ezek alapján egyelőre két különböző színes palettát
tudtunk definiálni, amelyekkel néhány demonstratív CT képet felhasználva, már
megfelelően ábrázolódnak az eltérő Hounsfield értékű struktúrák.
Tapasztalatunk szerint mindkét paletta már önmagában elegendő volt a képek
vizsgálatához, nem kellett további ablakolást alkalmazni.

Témavezető: Dr. Balkay László
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KD.2. Borvíz Zsuzsanna OLKDA BSc IV.
Nukleáris Medicina Intézet

MRI SZEKVENCIA OPTIMALIZÁLÁSA RELAXOMETRIAI ADATOK
SEGÍTSÉGÉVEL

Bevezetés: Az elmúlt években megjelentek a nagy felbontó képességű, dedikált
kisállat PET/MRI eszközök. Az MR képeken megjelenő képi kontrasztot, illetve
a felbontást befolyásoló paraméterek jó megválasztásával optimalizálhatóak a
szekvenciák, valamint a gyűjtés hossza is. Célul tűztük ki, olyan szövet-
ekvivalens fantomok kialakítását mind kisállat és mind humán MRI
készülékekhez, amellyel a szekvencia optimalizálás relaxometriai adatok
segítségével lesz elvégezhető.
Anyagok és módszerek: Három különböző mágneses térerőn végeztük a
méréseket, 0.5, 1 és 1,5 Tesla. A kísérletekhez 1, 10, 15, 20 és 100 mmol/L
koncentrációjú NiCl2 vizes oldatokat, illetve 1%-os agaróz gélben oldott NiCl2
(0; 0,5; 0,95 és 1,8 mmol/L) mintákat készítettünk. A képalkotáshoz kezdetben
kis térfogatú ampullákkal dolgoztunk, majd a kisállat PET kamerákhoz használt
képminőség fantomot töltöttük fel az oldatokkal. A humán kamerához szükség
volt egy nagyobb térfogatra is, így az un. ACR fantomot használtuk. Az agaróz
géles mintákat kémcsövekbe, majd később pedig egy általunk készített speciális
fantomba helyezve végeztük a méréseket. Szekvenciák: a minták T1 és T2
relaxációját vizsgáltuk SE, FSE, GRE, IR, valamint beépített T1 mapping és
MESE szekvenciákkal a különböző mágneses térerőkön.
Eredmények: A NiCl2 oldatok estében a T2 és T1 relaxációs állandók erősen
függtek az oldatok koncentrációjától, de a két érték mindig igen közel állt
egymáshoz, így nem megfelelő a humán szövetek modellezéséhez. Agaróz géles
mintáknál a T1 relaxáció és a koncentrációk között fordított arányosság állt fent
a következő adatokkal. 0,5 Tesla: 1401,87 ms (0 mM NiCl2), 683 ms (0,95mM
NiCl2). 1 T: 2419,7 ms (0 mM NiCl2), 978,02 ms (0,95mM NiCl2). 1,5 T:
1042,6 ms (0 mM NiCl2); 606,06 ms (0,95mM NiCl2). A T2 relaxáció viszont a
koncentrációtól kevésbé függött. (0,5 Tesla: 36,26 ms (0 mM NiCl2), 62,22 ms
(0,95mM NiCl2). 1,5 T: 97,66 ms (0 mM NiCl2), 96,81 ms (0,95mM NiCl2).
Következtetés: A NiCl2-ot tartalmazó agaróz gél minták relaxációs
tulajdonságai igen közel állnak a humán szövetekéhez, így megfelelő lehet az
MRI szekvenciák optimalizálásához.

Témavezető: Dr. Balkay László, Dr. Trencsényi György
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KD.3. Madar Angelika OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet

ADAPTÍV RÖNTGENCSŐ FESZÜLTSÉGGEL MŰKÖDŐ CT DÓZIS-
MODULÁCIÓ VIZSGÁLATA

Bevezetés: Az orvosi képalkotó diagnosztika egy aktuális, fontos problémája a
betegdózis kérdése. A radiológiai vizsgálatok közül a CT vizsgálat adhatja a
legnagyobb sugárterhelést a beteg számára, mert megközelítően egy mellkas CT
vizsgálat alatt a páciens több, mint 100-1000 rutin mellkas felvételnek
megfelelő dózist kaphat. Ezért fontos a CT vizsgálatnál a megfelelő
dózisoptimalizáló program, illetve a megfelelő személyzet, akik tisztában
vannak ezek működésével és beállításával. A Siemens CT készülékeken már
elérhető egy új dózisoptimalizáló algoritmus (CareDose kV), ami a szokásos
csőáram moduláció mellett, az optimális csőfeszültséget is megpróbálja
beállítani, de ezen opció tulajdonságairól még viszonylag kevés információ áll
rendelkezésre.
Módszerek: A Kenézy Kórház 128 szeletes SOMATOM Definition AS típusú
kamera által leadott dózist határoztuk meg régiókra lebontva, három különböző
vizsgálati protokoll mellett (koponya, mellkas, has, has/mellkas). Összesen 205
beteg esetén határoztuk meg a DLP, illetve a becsült effektív dózis értékeket,
valamint adott régiókban a ROI-k szórásával jellemeztük a képminőséget.
Eredmények: A koponya vizsgálatokban az effektív dózis 1,2-5,2 mSv
tartományba esett, átlaga 2,88 mSv volt. A mellkas vizsgálatok esetén az
effektív dózis a 4,3 mSv és 42 mSv között változott, míg átlaga 11,7 mSv volt.
Erre a két régióra vonatkozó értékek hasonlónak mutatkoztak a korábban más
CT kamerán (GE Lightspeed VCT) kapott értékekkel, ahol nem volt „CareDose
kV” opció, csak normál áram-moduláció. A hasi régió és a mellkas/has régió
értékei a 3,8-76,6 mSv és a 9,5-80,7mSv értékek közötti tartományban oszlanak
meg, átlaguk pedig 34,2 mSv és 46,2 mSv volt. Ezek az adatok határozottan
magasabbnak adódtak az előzőekben mért értékektől (a has/medence régióban
ez 1,9-61,2 mSv volt korábban). A különbség oka lehet az eltérő módon
beállított dózisoptimalizáció, ennek, illetve ezzel összefüggésben a
képminőségbeli különbségre vonatkozó eltérések vizsgálata még folyamatban.
A CareDose kV opció esetén azt tapasztaltuk, hogy általában a nagyobb
feszültséghez nagyobb dózis tartozott minden régió esetében, de a képminőség
független volt a cső feszültségtől.

Témavezető: Dr. Balkay László
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KD.4. Nyilas Vivien OLKDA BSc IV.
Nukleáris Medicina Intézet

A DEFAULT MODE NETWORK RÉGIÓRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA
NYUGALMI FMRI MÉRÉSEKKEL

A nyugalmi EEG/MEG és funkcionális MRI (fMRI) mérésekkel a kérgi
területek neurális állapotaink változása feladatmentes állapotban vizsgálható.
Ennek a nagyon fiatal módszertannak a felhasználásával lehet tanulmányozni a
nyugalomban lévő agy aktív hálózatát a Default Mode Network-öt (DMN), amit
négy jelentős régió alkot: posterior cingulate cortex (PCC),  a medial prefrontal
cortex (MPFC) és két oldalt az inferior parietal lobe (RIPL és LIPL). Az
irodalomban egyre több bizonyítékot lehet találnia arra, hogy ennek a
hálózatnak a tulajdonságai kapcsolatban állhatnak több pszichiátriai és
neurodegeneratív betegséggel. Az agyi hálózatanalízis módszertanának egyik
fontos kérdése, hogy a DMN komponensei hogyan azonosíthatók, a
vizsgálatukhoz elegendő-e az agyatlasz alapú  kijelölés, vagy a lokalizációhoz
egyedi fMRI mérésekre van szükség.
Célul tűztük ki, hogy 46 személy nyugalmi fMRI mérését felhasználva
megvizsgáljuk a DMN komponenseinek térbeli variabilitását, valamint ennek a
variabilitásnak a hálózati analízisre gyakorolt hatását.
A kutatómunka során a Nathan Kline Intézet által biztosított nyílt hozzáférésű
képi adatbázist dolgoztuk fel. Az anonimizált képanyagok között 17 egészséges,
17 disszociatív és 12 kevert pszichiátriai beteg nyugalmi fMRI méréseit
analizáltuk. A képfeldolgozás során térbeli standardizálást és független
komponens analízist használtunk az SPM12 szoftver és Group ICA fMRI
Toolbox segítségével. Az előállított komponensek felhasználásával minden
személy esetében meghatároztuk a DMN főbb régióinak méretét, maximális
aktivitásának helyét. A kijelölt régiórendszerek segítségével pedig számoltuk a
regionális kapcsolatokat.
A régiók középpontjainak atlasztérbeli elhelyezkedését és maximális
intenzitását statisztikai módszerekkel vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a DMN
megfelelő biztonsággal csak az egyedileg meghatározott régiók alapján
vizsgálható, kisebb variabilitás esetén használható a populáció szintű kijelölés
is, de a csak atlasz alapú analízis téves eredményeket szolgáltathat.
A csoportok között esetlegesen fennálló hálózati eltéréseket a TDK munkával
meghatározott régiórendszer felhasználásával a Nemzeti Agykutatási Program
keretében vizsgáljuk.

Témavezető: Dr. Emri Miklós
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KD.5. Szolnoki Bianka OLKDA BSc III.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

KISÁLLAT SZERVEIBEN AKKUMULÁLÓDOTT GADOLÍNIUM MÉRÉSE
A FÖLD MÁGNESES TERÉN

A mágneses magrezonanciás képalkotásban nagy jelentősége van a gadolínium
tartalmú kontrasztanyagok alkalmazásának. Napjainkban igen sok kutatás folyik
arról, hogy e ritkaföldfém tartalmú anyag hogyan viselkedik in vivo
körülmények között. Az elmúlt pár hónapban a szakirodalomban megjelenő
tanulmányok szerint a mérgező gadolínium kiszabadulva komplexéből
lerakódhat és felhalmozódhat a szervezeten belül.
Munkánk során azt tűztük ki célul, hogy a Föld mágneses terén vizsgáljuk meg,
hogy a forgalomban lévő ágensek mennyire biztonságosak.
Különböző koncentrációjú gadolínium-klorid oldatok relaxációját mértük
Terranova efNMR berendezés segítségével, majd a kapott eredményekből
referenciasort állítottunk fel.
Az állatkísérletek etikai engedélyeztetése után különböző kémiai szerkezettel
rendelkező kontrasztanyagokat peritoneálisan injektáltunk be laboratóriumi
egereknek, 5 napon keresztül, 0,3 mmol/tskg-os koncentrációban. Az állatok
vizeletéből és székletéből folyamatosan visszamértük, hogy az idő
függvényében mekkora mennyiségben ürítették a gadolíniumot. A hatodik
napon az egerek már nem kaptak ágenst, hagytuk, hogy kiürüljön a vérükből a
gadolínium. Ezt követően az eutanáziának alávetett állatok lépét, máját, veséjét
és agyát feltártuk,és megmértük a relaxációs idejüket a Föld mágneses terén.
A szervek és a különböző ágensek relaxációs ideje eltért egymástól. Ezekből az
adatokból következtetéseket vonhatunk le az egyes kelátok in vivo
viselkedéséről. A kapott eredményeket validáltuk ICP-MS segítségével. Az itt
kapott értékek minden esetben korreláltak a Föld mágneses terén mért
arányokkal. Eredményeink azt mutatják, hogy a pontos koncentráció
meghatározásához nem elég érzékeny ez a módszer, azonban a visszamaradó
fémionok jelenlétét és arányát ki tudtuk mutatni.
Összességében elmondható, hogy, egyviszonylag olcsó, kisméretű szerkezettel
is lehetőség van a laboratóriumi egerek szervezetében akkumulálódott
gadolínium kimutatására, melyből meg tudjuk mondani, hogy melyik
forgalomban lévő kontrasztanyag mennyire biztonságos. Az eredményeknek
klinikai relevanciája van, hiszen felhívja a figyelmet a kontrasztanyagok kémiai
szerkezetének fontosságára.

Témavezető: Béresová Monika, Laczovics Attila
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KD.6. Völgyesi Tilda OLKDA BSc III.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

EGYIPTOMI MÚMIÁK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA - AZ
ALKALMAZOTT POST-PROCESSING TECHNIKÁK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A debreceni Déri Múzeum két egyiptomi múmiáját 2012-ben a Kenézy Gyula
Kórházban CT (computer tomográf) vizsgálatnak vetettek alá. Ezek az igen
sérülékeny, szarkofágjukban elhelyezett műtárgyak könnyen vizsgálhatóak
voltak a CT segítségével. Minél több információt szerettünk volna megtudni,
ezért a radiológiai vizsgálat mellett genetikai és szövettani mintavételezés is
történt.
Célunk volt elsősorban a CT radiológiai képek elemzése, hogy a különböző
szegmentációs programokkal végzett rekonstrukciókat összehasonlítva választ
nyerjünk arra, hogy melyik post-processing technika tűnik a legalkalmasabbnak.
Ezen felül elemeztük, hogy a kapott rekonstruált képanyag mennyire
kompatibilis, azaz használható más képfeldolgozói szoftverek számára. Ennek
érdekében több szoftvert alkalmaztunk: 3D Slicer, GeoS, Carimas, ill. Matlab
alapú technikákat - melyek segítségével automata-, félautomata- és manuális
szegmentációkat végeztünk. A kiszegmentált területek volumetrikus méréseit
hasonlítottuk össze, majd figyelembe véve a férfi és a női medence különbségeit
méréseket végeztünk a medencetájékon, amelyek megerősítették a két múmia
nemét is. A kiszegmentált területek esetén az automata szegmentációk nem
mindig eredményeztek számunkra elfogadható eredményt. Az erodálódott
csontrendszer kapcsán a ’threshold’ alapú közelítés több utóellenőrzést kívánt,
míg a kézi- illetve a félautomata szegmentációk pontosabb területkijelölést
eredményeztek. A medencetáji mérések megerősítették, hogy mindkét
szarkofágban férfi test található.
Az elvégzett összehasonlító elemzés során arra a következtetésre jutottunk,
hogy a paleoradiológiai vizsgálatokban is jó eredménnyel alkalmazhatók a fent
említett technikák. A kapott rekonstruált képanyagok az alkalmazott
szoftverekkel könnyen elemezhetővé váltak.

Témavezető: Béresová Mónika
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KD.7. Bujdosó Blanka OLKDA BSc III.
Nukleáris Medicina Intézet

SZÖVETI HETEROGENITÁST ANALIZÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPES
PROGRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Bevezetés: A tumorok textúra analízise egy viszonylag új módszer az orvosi
képfeldolgozásban. Ezen a területen a legtöbben speciális, mások által
kidolgozott szoftvercsomagokat használnak anélkül, hogy a szoftverek
megbízhatósága tesztelve lett volna. Ez egy nagyon fontos szempont, ugyanis a
heterogenitás index (HI) számolásánál felmerülő algoritmusok távolról sem
egyszerűek, így a kapott eredmények függhetnek az aktuális program
kialakításától. Ezért célul tűztük ki, hogy a gyakrabban használt textúra
analizáló programokat összehasonlítsuk, illetve validáljuk.
Módszerek: A vizsgálatokba a Matlab, a CGITA, a MaZda, valamint az
Interview Fusion programokat vontuk be. A textúra meghatározás validálása un.
szintetikus képek segítségével oldható meg a legkönnyebben. Ezért definiáltunk
speciális geometriai formákból (például téglalapokból, körökből) felépített
heterogén mintázatokat tartalmazó képeket, amelyek a HI adatait manuálisan is
ki tudtuk számolni. Hat textúra paramétert használtunk a számoláshoz
(kontraszt, korreláció, energia, homogenitás, különbözőség, entrópia), majd a
szintetikus képeket kiértékeltük a fent említett négy programmal is.
Eredmények: A heterogenitás paraméterek értékei között számos különbséget
fedeztünk fel a különböző szoftvereknél. Az általunk kiszámolt manuális
adatokat véve alapul („Gold-standardnak”) a Matlab által számolt értékek adták
a legkisebb eltérést (<0,1%), míg az eltérő szoftverek értékeinél meglehetősen
nagy százalékos eltérést kaptunk az egyes HI paraméterekre. A maximális
eltérések a következőek voltak: Interview Fusion ≤ 45%, a CGITA és MaZda
programoknál pedig néhány esetben akár 100%-nál is nagyobb különbségeket
tapasztaltunk.
Konklúzió: A kapott adatok egyértelműen demonstrálják, hogy a textúra
indexek számolását a programok nem azonosan kezelik, ezért a különböző
csoportok által kapott értékek összehasonlítása sem lehetséges. Az orvosi
képalkotókkal tervezett szöveti heterogenitási vizsgálatokhoz ezért nagyon
fontos lenne először az algoritmusokat és a felhasznált szoftvereket
egységesíteni.

Témavezető: Dr. Balkay László
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KD.8. Kövér Máté ÁOK V.
Kardiológiai Klinika

BAL KAMRAI REMODELLING VIZSGÁLATA SZÍVIZOM PERFÚZIÓS
SPECT-EL NAGY KITERJEDÉSŰ SZÍVIZOM INFARKTUST KÖVETŐEN

Bevezetés: A bal kamrai remodelling, a bal kamrai izomszövetben bekövetkező
változás, melynek eredményeként növekszik a bal kamrai end diasztolés (EDV)
és end szisztolés volumen (ESV) és átalakul a kamrai morfológia.
Jelen vizsgálatunk célja nagy kiterjedésű szívizom infarktuson átesett
betegcsoport bal kamrai volumen változásainak és így a bal kamrai
remodellingnek az elemzése volt szívizom perfúziós SPECT segítségével.
Módszerek: 26 szívizom infarktuson átesett betegnek (21 férfi és 5 nő,
átlagéletkor: 57,3 ± 9,9 év) 2 különböző időpontban (az infarktust követő 5.
napon – akut; 6 hónap múlva- kontrol) történt EKG kapuzott Tc-99m
SESTAMIBI szívizom perfúziós SPECT vizsgálata, mellyel meghatároztuk a
bal kamrai EDV és ESV értékeket. Ezt követően lineáris regressziós analízis
segítségével elemeztük az akut vizsgálat során mért bal kamrai volumenek,
valamint az akut és a kontrol leképezés alapján számított volumenváltozások
összefüggését a csúcs nekroenzimszint (CK), a mellkasi fájdalom és a koronária
intervenció közti, illetve a door-to-ballon időkkel.
Eredmények: A kiindulási értékekhez viszonyított több mint 10%-ot meghaladó
EDV, ESV növekedést 7-7 betegnél (27%-27%) figyeltünk meg.  4 beteg
esetében (15%) mind szisztolés, mind diasztolés volumennövekedést
tapasztaltunk. Sem az akut felvételek kapcsán talált volumenek és csúcs CK
értékek között (EDV:127,2±38 vs 3042±2404 p=0,51/ ESV: 73,7±31 vs
3042±2404 p=0,47), sem a kontrol-akut felvételek alapján számított
volumenváltozás és csúcs CK értékek között (EDV:0,85±21,68 vs 3042±2404
p=0,61/ ESV: -2,3±19,5 vs 3402±2404 p=0,67) nem találtunk szignifikáns
összefüggést. Hasonló analízisnek vetettük alá a mellkasi fájdalom és koronária
intervenció közti és door-to-ballon időket, azonban szignifikáns korrelációt itt
sem találtunk.
Következtetés: Vizsgálatunkban nem találtunk szignifikáns összefüggést a
kapuzott szívizom perfúziós SPECT leképezéssel nyert volumenek változása és
csúcs nekroenzimszint, a fájdalom kezdete és ballontágítás valamint a door-to-
ballon idő között. Eredményeink hátterében az alacsony betegszám mellett
véleményünk szerint a szívinfarktus terápiájára adott válasz egyéni eltérések is
szerepet játszhatnak.

Témavezető: Dr. Jenei Csaba, Dr. Kracskó Bertalan
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KD.9. Petró Attila Mátyás ÁOK VI.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

BLOCKED ÉS EVENT-RELATED NYELVI FUNKCIONÁLIS MRI
PARADIGMA DESIGN ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MŰTÉTI
TERVEZÉSBEN

Cél: Standard fMRI paradigma és feldolgozás hiányában fontos azok fejlesztése.
Célunk blocked és event-related (esemény alapú) paradigmák hatékonyságának
összevetése idegsebészeti tervezésre váró betegek és egészséges alanyok
esetében, azonos nyelvi feladatok segítségével (mondatalkotás ill. főnév-ige
társítás).
Anyagok és módszerek: Vizsgálatunkba 5 beteg (3 primer agytumor, 2 AVM),
valamint 3 egészséges alanyt vontunk be. Event-related (OptSeq szoftver; ISI:
0-14s, 48 db task) és blocked design (16s task / 16s nyugalmi fixáció, 8 blokk)
fMRI vizsgálatokat végeztünk (TR=2 sec, 150 volumen). A képi adatok
feldolgozását az oxfordi FSL programcsomaggal végeztük különböző HRF
modell (Double Gamma, FLOBS), valamint különböző voxel és cluster alapú
küszöbérték beállítás mellett.
Eredmények: A blocked design voxel alapú küszöbértéknél erős aktivációkat
mutatott a nyelvi feladatokért felelős területeken (Spt, mid-post STS, pMTG,
pITS, aMTG, aITS, dorsalis STG, pIFG, PM, anterior insula ), irreleváns és
artefaktuális aktivációk mellett (pl. tumormassza, capsula interna). A cluster-
alapú, egyénre szabott Z-küszöbértékű (2,3-4,3), p<0,01 szignifikanciaszintű
analízise szinte azonos kiterjedésű aktivációt mutatott ki mindkét design
esetében, de egyes esetekben az eltérő paradigma szerkezetekkel kimaradt
aktivációkat tapasztaltunk.
Következtetés: Egyik paradigma sem bizonyult jobbnak. A blocked design
alkalmazása nem funkció specifikus aktivációs területek statisztikailag
szignifikáns kimutatását kockáztatja. Az event-related designnal statisztikailag
kevésbé robusztus aktiváció, de megfelelő statisztikai paraméterekkel hasonló
kiterjedésű területek megjelenítése érhető el. Mivel előfordult, hogy egy
bizonyos terület aktivitása az egyik designnál kimaradt, mindkét
paradigmaszerkezet prezentálására szükség lehet.

Témavezető: Dr. Kovács Kázmér



207

KD.10. Savvas Nikolaides Tampouris ÁOK VI., Shayan  Assadinia ÁOK V.
Radiológiai Klinika; Diagnoscan Magyarország Kft.

RESULTS OF NEUROINTERVENSION OF 2010-15 STROKE PATIENTS
AT UNIVERSITY OF DEBRECEN , RADIOLOGY

The treatment of acute stroke at DEEK Neurology Clinic is the subject of this
study which aims to establish a thesis on effectiveness of the therapeutic
processes applied.
The data used as our reference has been collected from invasively treated
patients suffering from acute stroke at Clinical Center of Debrecen University,
dpt. of Neurology and dpt. of Radiology between 2010-2015. To ensure the
statistical correctness the same sampling procedure has been followed for every
patient.
We focused on three patient groups defining the treatment type as the
differentiation factor:
- Intravenous thrombolysis
- Intra-arterial thrombolysis and
- Mechanical thrombectomy.
To postulate the most efficient treatment, multiple aspects will be projected
including invasive and non-invasive methods. By ordering the patients into
groups - by i.e. risk factors, known illness, treatment delay since onset of stroke
etc. - significant diversity is aimed to be found.

Témavezető: Dr. Vrancsik Nóra
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KONKB.1. Kenesei Ádám Biotechnológia MSc I.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

INTERLEUKIN RECEPTOROK INTRACELLULÁRIS
ÖSSZESZERELŐDÉSE

Az interleukin-2 és interleukin-15 citokinek receptorai (IL-2R és IL-15R) három
alegységből felépülő komplexek. Közösen használt β- és γc-láncaik révén
számos jelátviteli folyamatban azonos funkciót látnak el (proliferáció és
differenciáció serkentése limfocitákban). Receptor specifikus α-alegységük a
ligand nagy affinitású, specifikus kötéséért felelős. A receptorláncok különböző
összetételben: monomerek, dimerek vagy nagy affinitású trimerek (IL-
2/15Rαβγc) formájában jelenhetnek meg a sejtmembránban. Intézetünkben
korábban kimutatták, hogy a három alegység a ligand kötődése nélkül is egymás
molekuláris közelségében található T sejtek felszínén. Munkacsoportunk a
receptorkomplex sejten belüli összeszerelődését vizsgálja, arra a kérdésre
fókuszálva, hogy vajon van-e kölcsönhatás az egyes alegységek között a
sejtmembránbeli asszociációt megelőzően (már az egyes intracelluláris
organellumokban) is?
Korábbi kísérleteink során létrehoztunk fluoreszcens fehérjékkel fuzionált
alegységeket kifejező plazmidokat, amiket HeLa sejtekbe ko-transzfektáltunk.
Az alegységek között intenzitásalapú fluoreszcencia rezonancia
energiatranszfert (FRET) mértünk konfokális mikroszkóppal. A kapott
eredmények azt mutatták, hogy a Golgiban és az endoplazmatikus retikulumban
egyaránt volt detektálható asszociáció a vizsgált alegységek között. Ezek a
kölcsönhatások azonban kis transzferhatásfokkal voltak jellemezhetőek.
Megismételtük a méréseket a leghosszabb intracelluláris doménnel rendelkező β
alegység csonkított variánsával is, azonban ez sem eredményezett magasabb
FRET hatásfokot.
A méréseinkből kapott alacsony transzferhatásfokot magyarázhatja, hogy a
tranziensen transzfektált sejtekben egyszerre csak két alegységet
expresszáltattunk, a stabil komplex kialakulásához viszont mindhárom lánc
egyidejű kifejeződése szükséges lehet. Ezért jelenleg olyan HeLa sejtvonalak
létrehozásán dolgozunk, melyek stabilan expresszálják az egyik alegységet,
amiket szeretnénk majd tranziensen ko-transzfektálni a másik két
receptorlánccal. Ezen kívül tervezünk még asszociáció vizsgálatot végezni az
alegységek között a sejtmembrán lipid tutajaiban és azokon kívül, citokin
kezelés előtt és után.

Témavezető: Dr. Vámosi György, Volkó Julianna
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KONKB.2. Rehó Bálint ÁOK V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

MAGRECEPTOROK DIMERIZÁCIÓJÁNAK ÉS MOBILITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA ÁRAMLÁSI CITOMÉTERREL

A magreceptorok szupercsaládjába olyan fehérjék tartoznak, amelyek
ligandfüggő módon képesek szabályozni célgénjeik átírását. Kutatásunk során a
retinoid receptorok családjába tartozó reténsav receptor (RAR), a peroxiszóma-
proliferátor aktiválta receptor (PPARg) és a retinoid X receptor (RXR)
kölcsönhatásait vizsgáljuk élő sejtekben. Működésüket a molekuláris kapcsoló
modell írja le. Ezek a receptorok ligand hiányában DNS-hez kapcsolódva
korepresszor komplexet kötnek és gátolják célgénjeik átíródását. A modell
szerint agonista ligand hatására (az A vitamin származékai) a receptorok
konformációváltozáson mennek keresztül, melynek során koregulátor csere
történik és a korepresszor komplex aktivátor komplexre cserélődik. Ezt a
modellt a területen zajló intenzív kutatások eredményeképp egyre dinamikusabb
kép kezdi felváltani.
Vizsgálataink során arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan változik a receptorok
egymáshoz való affinitása egy olyan rendszerben, mindhárom fehérje (RAR,
PPAR, RXR) jelen van.
Az egymáshoz való kötődés vizsgálatához AD-293T sejteket transzfektáltunk
kék, zöld, és vörös fluoreszcens fehérjékkel jelölt RAR, RXR és PPARg
magreceptorokkal. Az affinitásban bekövetkező változásokat FACS Aria
áramlási citométeren fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FACS-FRET)
segítségével kívántuk meghatározni. Ez a módszer alkalmas arra, hogy az
fentebb említett tulajdonságok változását élő sejtekben kövessük nyomon,
ezáltal lehetőségünk van vizsgálni a ligandkezelés hatásait is.
A FRET hatásfok igen érzékeny a fluorofór pozíciójára, ezért N és C végen
jelölt magreceptorok között is vizsgáltuk a FRET hatásfokot és ezzel együtt a
dimerizáció mértékét. Ez a kísérleti elrendezés alkalmas a heterodimerizáció és
az RXR homodimerizáció vizsgálatára is. Eredményeink azt mutatták, hogy
agonista ligand hatására erősödik a heterodimerizáció a két receptor között.
RXR agonista liganddal történő kezelése után a homodimerizáció mértéke is
növekedett.
Korábban végzett FCS vizsgálataink a jelenlegi FACS-FRET mérésekkel együtt
egy igen komplex rendszer képét kezdik kirajzolni és megerősítik az RXR
központi szerepét a magreceptorok aktivációjában.

Témavezető: Dr. Vámosi György
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KONKB.3. Soltész Lilla ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A SEJTMEMBRÁN BIOFIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VÁLTOZÁSAI
GAUCHER KÓRBAN

A Gaucher-kór egy lizoszómális tárolási betegség, amelyben a
glükocerebrozidáz hiányának következtében az enzim szubsztrátja, a
glükocerebrozid felhalmozódik a sejtekben. Mivel a tünetek súlyossága sem az
enzimhiányt okozó mutációk típusaival, sem a reziduális enzimaktivitás
mértékével nem mutat szoros összefüggést, valószínűsíthető, hogy a
felhalmozódó szubsztráton kívül más tényezők is hozzájárulnak a tünetek
kialakulásához. Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy a szubsztrát
mennyiségének a plazmamembránban is detektálható növekedése
megváltoztatja-e a membrán biofizikai tulajdonságait.
A Gaucher-kór modellezéséhez a THP-1 monocyta sejtvonalat használtuk,
melyből PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate) segítségével makrofágokat
differenciáltattunk, és az enzimhiány létrehozására egy enziminhibotorral (CBE,
konduritol-B-epoxid) kezeltük a sejteket. Fluoreszcens lipidanalógok vagy GFP-
vel fuzionált membránfehérjék mobilitását FRAP (fluorescence recovery after
photobleaching) módszerrel mértük. A sejtmembrán fluiditását TMA-DPH
(trimetilammónium-difenilhexatrién) fluoreszcencia anizotrópiájának, míg a
membrán hidratáltságát Laurdan generalizált polarizációjának mérésével
határoztuk meg.
Eredményink szerint a Gaucher-kóros modell esetében mind az anizotrópia,
mind a generalizált polarizáció szignifikánsan emelkedett, ami arra utal, hogy a
membrán merevebbé és a vízmolekulák számára kevésbé hozzáférhetővé vált. A
FRAP mérések szerint a fluoreszcens lipidanalóg diffúziója lassult, immobilis
frakciója pedig 17%-ról 73%-ra nőtt. Míg a lipidtutajban található, GPI
(glikozil-foszfatidil-inozitol) horgonyzott GFP esetén nem tapasztaltunk
szignifikáns eltérést, addig a transzmembrán fehérjék viselkedését modellező
ErbB2-GFP esetében a diffúziós állandó kb. ötödére csökkent a Gaucher kóros
modell sejtekben.
Eredményeink arra utalnak, hogy Gaucher kórban a plazmamembrán rigidebbé
válik, és a nem kizárólag lipidtutajban elhelyezkedő membránkomponensek
mobilitása csökken.  Megfigyeléseinket szeretnénk Gaucher-kóros emberek
véréből izolált sejteken is ellenőrizni, amihez már sikerült emberi vérből izolált
monocytákbol makrofágokat differenciáltatni.

Témavezető: Dr. Nagy Péter, Batta Gyula
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KONKB.4. Cho Sinyoung ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

N-METHYL-D-ASPARTATE TYPE GLUTAMATE RECEPTORS IN
CANCER CELL LINES

N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) are ionotropic glutamate receptors,
which were originally discovered in the central nervous system. Recently
functional NMDARs have been described in certain tumors (like NSCLC,
melanoma etc.). Therefore we aimed to examine potential functions of
NMDARs in various cancer cell lines.
Human gastric (MKN7), colon (CACO2) and invasive ductal breast (MCF7)
adenocarcinoma cell lines were used for the experiments. Our laboratory
previously specified NMDAR subunit expression in the above mentioned cell
lines at mRNA and protein level. The next step was to examine metabolic
activity and proliferation changes after treatments with NMDAR agonists and
antagonists. Metabolic activity was measured by MTT assay, and 3H-thymidine
incorporation assay was used for examining proliferation. Results were
evaluated by Tukey’s HSD one-way ANOVA test.
We found in every investigated cell line, that administration either of a selective
NR1 subunit antagonist, DAP5 (20 µM) or an NMDAR glycine binding site
antagonist, DCKA (10 µM) for 48 hours caused significant increases of
metabolic activity (n=12, p≤0.05). On the contrary, the addition of the agonists
(glutamate (20 µM), NMDA (20 µM), glycine (10 µM)) or the NR2B subunit
antagonist Ifenprodil (20 µM) did not result in any significant changes.
Although the administration of the specific glycine receptor (GlyR) antagonist,
strychnine (5 µM) solely did not result in any changes in MTT assays, but in
combination with glycine or glycine+glutamate it significantly increased
metabolic activity in all cell lines. 3H-thymidine incorporation assays were also
performed after similar 48-hour incubations with the above mentioned
chemicals. 3H-thymidine was added to each sample for 16 hours. Detailed
evaluation and statistical analysis of the results is in progress.
These findings suggest that metabolic activity of the investigated
adenocarcinoma cell lines is sensitive to GlyR and certain NMDAR inhibition.
It implies that NMDAR functions as well as GlyRs may influence survival of
the investigated cancer cells suggesting that NMDARs and GlyRs could become
interesting new targets for cancer treatment.
.

Témavezető: Dr. Zákány Róza, Dr. Hajdú Tibor
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KONKB.5. Galgóczi Eszter Táplálkozástudományi MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet

KOLESZTERINDÚS DIÉTA HATÁSA TUMOROK FEJLŐDÉSÉRE

Bevezetés: A keringési rendszer megbetegedései és a rosszindulatú daganatok
jelentik messze a leggyakoribb halálokot a fejlett országokban. Feltételezéseink
szerint a magas koleszterinszint növeli a daganatos betegségek kialakulásának
kockázatát. Célunk olyan állatmodellek keresése, amelyben a rosszindulatú
daganatok, illetve a hiperkoleszterinaemia viszonylag gyorsan és biztonságosan
előidézhető és egyidejűleg vizsgálható.
Módszerek: Kísérleteinket F-344 és Long-Evans (LE) patkányokon végeztük. A
kontroll csoport egészséges egyedekből állítottuk össze, míg a tumoros
patkányok csoportját a bal vesetok alá történő 106 darab Ne/De vagy My1/De
tumoros sejt beültetésével hoztuk létre. A kísérlet során két különböző diétát
alkalmaztunk: 1. standard táp, 2. vaj és koleszterin-dús táp. 2 hét elteltével a
kísérleti állatokról F-18-FDG-PET/MRI felvételeket készitettünk, amelyek
segítségével meghatároztuk a kialakult tumorok jelenlétét, méretét, valamint
glükóz-anyagcsere intenzitását. A képalkotást követően az állatok veséit, illetve
a tumorokat eltávolítottuk majd súlyukat megmértük. Az aortából vért vettünk
és lipid-profilt határoztunk meg, a lipid frakciókat mmol/L-ben fejeztük ki, az
eredményekből LDL/HDL hányadost számoltunk.
Eredmények: A vaj és koleszterin-dús diéta hatására a szérum összkoleszterin-
tartalma már két hét alatt a nyolcszorosára, LDL-koleszterin-szintje a
harmincszorosára, HDL-koleszterin-szintje a négyszeresére, míg triglicerid-
szintje a nyolcszorosára nőtt. A Ne/De és My1/De tumoros patkányokban a
standard táp esetében szignifikánsan (p<0,0006) különbözött a bal vese súlya
(átlag: 8,84 g) a jobb vese (átlag: 0,59 g) súlyától. A vaj és koleszterin dús
táplálkozás hatásárára a bal vese mérete szignifikánsan nem nőtt (bal vese átlag:
11,82 g, p=0,07).  A jobb vese súlya nem tért el (p=0,1) a különböző tápok
hatására sem.
Következtetés: Létrehoztunk egy olyan hiperkoleszterinaemiás-daganatos
állatmodell-rendszert, amely segítségével nagyszámú kemoprevenciós molekula
kevés számú állaton, gyorsan és viszonylag olcsón vizsgálható preklinikai
körülmények között.

Témavezető: Dr. Trencsényi György
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KONKB.6. Kálmán Dávid Molekuláris Biológia MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet

MELANOMA MALIGNUM VIZSGÁLATA 68GA-NODAGA-PCA
RADIOTRACEREKKEL

Bevezetés: A bőrdaganatok legagresszívabb formája a melanoma malignum.
Metasztatikuspotenciálja miatt korai felismerése a nukleáris medicina képalkotó
módszereivel meghatározó a betegség kimenetele szempontjából. Más
munkacsoportok preklinikai vizsgálatokkal kimutatták, hogy a prokainamid
(PCA) specifikusan kötődik a melanin molekulákhoz. A PCA radioizotópokkal
történő jelölése lehetővé tette a melanoma tumorok Pozitron Emissziós
Tomográffal (PET) történő kimutatását. Vizsgálataink során egérmodellen
melanoma daganatok in vivo leképezésének lehetőségeit vizsgáltuk Ga-68
jelzett prokainamiddal preklinikai PET kamerával.
Módszerek: Immunhiányos (SCID) egerekbe szubkután, illetve intravénásan
melanotikus (B16-F10) és amelanotikus (MELUR) sejteket injektáltunk. A
melanoma sejtek injektálását követően meghatározott időpontokban PET
(MiniPET-II, Nukleáris Medicina Intézet, Debrecen) felvételeket készítettünk.
A kísérleti állatokba intravénásan F-18-FDG-t, illetve melanin-specifikus Ga-
68-NODAGA-PCA-t injektáltuk. Az inkubálási idő után statikus gyűjtéseket
végeztünk kisállat PET kamerával.
Eredmények: A szervi megoszlásos vizsgálatok segítségével kimutattuk, hogy a
Ga-68-NODAGA-PCA a veséken keresztül ürül ki. A szubkután növekvő
daganatok esetén a melanint tartalmazó B16-F10 daganatok szignifikánsan
(p£0.05) több Ga-68-NODAGA-PCA-t halmoztak, mint az amelanotikus
tumorok, amelyek radiotracer felvétele a háttérrel közel azonos. Intravénás
injektálást követően a B16-F10 sejtek metasztatikus tumorokat hoztak létre a
tüdőben, amelyek Ga-68 jelzett PCA felvétele 6-7-szer magasabb volt
(SUVmean T/M: 6,4±1,3) a háttérhez viszonyítva. A melaninra specifikus Ga-
68-NODAGA-PCA felvétel T/M (tumor/izom) SUVmean érétkei a melanint
tartalmazó B16-F10 daganatok esetén szignifikánsan (p£0.05) magasabbak
voltak, mint a F-18-FDG felvétel.
Következtetés: Az általunk vizsgált Ga-68-NODAGA-PCA, mint potenciális új
fejlesztésű PET diagnosztikum specifikusan kötődik a melanin molekulához. A
specifikus kötődésnek köszönhetően a Ga-68-NODAGA-PCA alkalmas primer
és metasztatikus melanoma tumorok preklinikai és klinikai PET leképezéssel
történő kimutatására, illetve terápiakövetésre.

Témavezető: Dr. Trencsényi György, Dr. Kertész István
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KONKB.7. Kis Adrienn Molekuláris Biológia MSc II.
Nukleáris Medicina Intézet

AMINOPEPTIDÁZ N (CD13) RECEPTOROK IN VIVO VIZSGÁLATA 68
GA-NOTA-C(NGR) RADIOTRACERREL TUMOROS
ÁLLATMODELLEKEN

Célkitűzés: Az aminopeptidáz N (APN/CD13), valamint az αnβ3 integrin
molekulák fontos szerepet játszanak a daganatokban zajló érképződési (neo-
angiogenetikus) folyamatokban, valamint a tumorok áttétképzésében. Saját és
más munkacsoportok korábbi vizsgálatai kimutatták, hogy az aszparagin-glicin-
arginin (NGR) peptidek a daganatok által expresszált APN/CD13 molekulához
specifikusan kötődnek. A Ga-68 radionukliddal jelölt NGR peptidek lehetővé
tették a neo- angiogenetikus folyamatok preklinikai Pozitron Emissziós
Tomográffal (PET) történő non-invazív kimutatását. Kísérleteink során
hepatocelluláris karcinoma primer és szekunder daganatok APN/CD13
expresszióját vizsgáltuk Ga-68 jelzett NOTA-c(NGR) radiotracerrel preklinikai
PET/MRI kamerával.
Módszerek: F-344 patkányokba (n=5) hepatocelluláris karcinoma (He/De)
sejteket ültettünk vesetok alá, illetve injektáltunk szubkután (n=5). A beültetést
követően meghatározott időpontokban PET/MRI felvételeket készítettünk. Az
APN/CD13 szelektív Ga-68-NOTA-c(NGR) radiofarmakont (6,9±0,2 MBq)
intravénásan injektáltuk a kontroll (n=3), valamint a transzplantált kísérleti
állatokba. 90 perc inkubálási idő után az állatokat elaltattuk, majd a daganatos
területeket kisállat PET/MRI kamerával (nanoScan PET/MRI, Scanomed Kft.,
Debrecen) vizsgáltuk.
Eredmények: A szervi megoszlásos vizsgálatok kimutatták, hogy a kontroll
állatok hasüregi szerveinek Ga-68-NOTA-c(NGR) felvétele szignifikánsan
(p£0,01) alacsonyabb, mint az irodalomból már ismert, szintén neo-
angiogenetikus folyamatok kimutatására szolgáló Ga-68 jelzett RGD peptidek.
A He/De daganatos állatok szubkután és vesetok alatt növekvő primer tumorait
in vivo és ex vivo vizsgálva, a Ga-68-NOTA-c(NGR) felvételek SUV (mean és
max), valamint a T/M (tumor/izom) SUVmean értékei szignifikánsan (p£0,01)
magasabbak voltak, mint a Ga-68 jelzett RGD esetén. A leszorításos vizsgálatok
során a Ga-68 jelzett c(NGR) molekula specifikus kötődést mutatott az
APN/CD13 receptorokhoz. A daganatok APN/CD13 expresszióját western blot
vizsgálatokkal is kimutattuk.
Következtetés: A Ga-68-NOTA-c(NGR) PET diagnosztikai kontrasztanyag
alkalmas az APN/CD13 receptort expresszáló daganatok PET/MRI leképezéssel
történő kimutatására.

Témavezető: Dr. Trencsényi György
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KONKB.8. Kolostyák Zsuzsanna ÁOK III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet; Sanford Burnham Prebys Medical
Discovery Institute, Orlando, USA

AZ ALL-TRANS RETINSAV TUMOR ŐSSEJT KIALAKULÁSRA
GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HUMÁN GLIOBLASTOMA
MULTIFORME SEJTVONALON

Az agy tumoros elváltozásainak malignus, rossz prognózisú formája az
astrocyta eredetű glioblastoma multiforme (GBM). A daganatos transzformáció
során alacsony differenciáltságú sejttípusok, úgynevezett tumor őssejtek is
kialakulnak. A tumor őssejtek képesek aszimmetrikus osztódással
önmegújulásra, valamint differenciáltabb daganatos sejtek képzésére. A
kialakuló heterogén tulajdonságú sejtpopuláció növeli a daganat agresszivitását
és nehezíti a hatékony terápia kifejlesztését, valamint hozzájárul a tumor
kiújulásához sebészeti eltávolítást követően.
Az A-vitamin származék all-trans retinsav (ATRA) a retinsav receptor (RAR),
illetve a retinoid x receptor (RXR) által alkotott heterodimer aktiválásán
keresztül hat. Szerepe a proliferációs folyamatokban, illetve a
sejtdifferenciációban bizonyított. Emiatt az ATRA alkalmazása potenciális
lehetőséget nyújt a daganat növekedésének gátlására és a tumor őssejtek
visszaszorítására, ezáltal a tumor kiújulásának megelőzésére. Munkánk során
célunk volt az ATRA proliferációra, illetve tumor őssejt kolónia kialakulásra
gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint a folyamatok hátterében álló
potenciális szabályozó mechanizmusok feltérképezése GBM esetében.
Modellrendszerként U251 humán GBM sejtvonalat alkalmaztuk. Ebben a
sejtvonalban megfigyeléseink szerint in vitro körülmények között kialakulnak
tumor őssejt kolóniák. Az élő sejtek számának változását MTT reagens
segítségével, a kolónia formációt pedig May-Grünwald Giemsa festést követően
fénymikroszkóppal követtük nyomon. Az RAR:RXR által szabályozott gének
meghatározásához transzkriptomikai (RNS-szekvenálás, RT-qPCR) és kromatin
immunprecipitáción alapuló (ChIP-qPCR) vizsgálatokat végeztünk. A fehérjék
kimutatása Western Blottal történt.
Eredményeink alapján az ATRA kezelés gátló hatással bír a GBM sejtek
proliferációjára, illetve a tumor őssejt kolóniák kialakulására. A génexpressziós
mérések során sikerült azonosítanunk olyan jelátviteli folyamatot, amely e
fenotípusos különbségek hátterében állhat.
Eredményeink hozzájárulnak az ATRA kezelés hatékonyságának
bizonyításához, mely a GBM ellenes klinikai terápia fontos tényezőjévé is
válhat.

Témavezető: Dr. Nagy László, Dr. Simándi Zoltán
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KONKB.9. Gál Annamária Edit ÁOK V.
Pathologiai Intézet

PROLIFERÁCIÓ ÉS HYPOXIA ASSZOCIÁLT MARKEREK AZ EMLŐ
ROSSZINDULATÚ DAGANATAIBAN

Bevezetés: A hypoxia indukált faktor-1 α (HIF-1α), mint transcriptios faktor
fontos szerepet játszik a daganatsejtek metabolizmusában hypoxias
körülmények között. Felhalmozódása összefüggésben van a sejtek
migrációjával, angiogenesisével és túlélésével, így meghatározó jelzője lehet a
daganatos betegség kimenetelének. Mib-1 a daganatok osztódásának mértékét
jelzi, mint proliferatios marker.
Célkitűzés: Immunhistochaemiai (IH) reakciók segítségével vizsgáltuk a HIF-1
α expresszióját és annak eloszlását különböző típusú rosszindulatú emlő
daganatokban (RED). Összefüggést kerestünk a daganatsejtek proliferatios
aktivitása (Mib-1) és HIF-1 α festődési mintázata, zonalitása között.
Továbbiakban vizsgáltuk a HIF-1 α jelölődését a tumor sejtek méretének
függvényében.
Módszer:  6 év RED-os beteg leleteit elektronikusan áttekintve (1958 db),
azokat  a főbb jellemzők kiemelése mellett táblázatokba foglaltuk, majd a
génexpressziós profil alapján felosztott négy fő molekuláris altípus közül
hármat; luminális A (ER+ és alacsony grádusú),  luminális B (ER+ és gyakran
magas grádusú), tripla negatív (ER-, PR- és HER2-), valamint mucinosus emlő
carcinomákat vizsgáltunk tovább. Szemikvantatív módszerrel három csoportba
soroltuk a HIF-1 α expressziójának intenzitását (0 - nem, 1 - gyengén, 2 - erősen
festődő), ezen felül vizsgáltuk a HIF-1 α megjelenésének zonalitását is.
Luminalis A, tripla negatív és a mucinosus  csoportból  5-5, Luminális B
típusból  10 esetet elemeztünk részletesen.
Eredmények, Következtetés: Mib-1-el vizsgálva az irodalomnak megfelelően
magas mitotikus aktivitást figyeltünk meg a tripla negatív daganatok (40-70%)
és a luminalis B típusú tumorok (30-60%) esetében.  Ezzel szemben alacsony
proliferatiot láttunk a luminalis A (5-15%) és a mucinosus daganatok (1-10%)
esetében. HIF-1α IH reakciójának mintázata két csoportra volt osztható: a tumor
szélén találtunk erős intenzitást mind az 5 tripla negativ, 4 luminalis A , és 3
mucinosus daganat esetén. Homogén megjelenést mutatott  1 luminalis A, 2
mucinosus és 10 luminalis B daganat. A tumor sejtek méretét összehasonlítva a
proliferatios aktivitásukkal, valamint a HIF-1 α erősségével nem találtunk
összefüggést.

Témavezető: Dr. Méhes Gábor
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KONKB.10. Katona Tamás Programtervező Informatikus MSc II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

KONFOKÁLIS FLUORESZCENCIÁS PATOLÓGIAI SZKENNER
ALKALMAZHATÓSÁGA MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSOKON
ALAPULÓ DIAGNOSZTIKÁRA

A mikroszkópia célja ma már nem kizárólag az egy látómezőben látható sejtek,
sejtstruktúrák alkotóinak láthatóvá tétele, hanem sejtkomponensek közötti
funkcionális kapcsolatok feltárása, sejtstruktúrák és szöveti minták szintjén
egyaránt. A digitális tárgylemez alapú hisztopatológia segítségével a szövettani
metszetek digitálisan tárolhatók, elemezhetők, és újraelemezhetők. A jelenleg
széles körben elterjedt tárgylemez szkennerek hematoxilin-eozin festett, ill.
immunhisztokémiával jelölt mintákról készítenek transzmissziós felvételt. Mára
azonban megjelentek az egyes komponensek, molekulák specifikus, multiplex
jelölésére alkalmas fluoreszcenciás módszereket kiaknázni képes patológiai
szkennerek is. Ezek közül jelenleg a 3DHistech által fejlesztett eszköz képes
konfokális képalkotásra.
Munkám során ennek konfokális képalkotását, érzékenységét,
képhomogenitását jellemeztem, továbbá vizsgáltam az eszköz alkalmasságát a
Förster-féle rezonancia energia transzferen (FRET) alapuló molekuláris
kölcsönhatás-mérésre.
Megállapítottam, hogy a konfokális egység és a kamera pontos
összehangolásával a pontkiterjedési függvény (PSF) szimmetria indexe 0,6-ról
0,8-ra növelhető, mindemellett érdemes a kapott 3D képeken dekonvolúciót
alkalmazni. A megvilágítás és detektálás egyenetlenségét korrigáló, minta
intenzitás-eloszlására épülő algoritmusok a teljes detektált látómezőben jó
vizuális eredmény adnak, de kvantitatív mérésekhez külső standardra, ill. a
hasznos képterület csökkentésére van szükség. A jó jel-zaj arányú mérést
igénylő FRET mérésekhez a detektálás érzékenysége – fluorofórtól függően –
kb. kétszázezer epitóp sejtenként. Ennek megfelelő biológiai rendszereken
sikeresen implementálható az intenzitás-alapú, spektrális átvilágításokra
korrigált, pontos kvantitatív eredményt adó FRET protokoll, mely a konfokális
mikroszkópban mérhető transzfer hatásfokkal egyező eredményeket ad.
Optimalizálást követően a FRET mérésre alkalmassá tett fluoreszcenciás
patológiai szkenner kiválóan alkalmas lehet a prognózis-meghatározás
hatékonyságának növelésére, elősegítve a személyre szabott orvoslás
térnyerését.

Témavezető: Dr. Vereb György
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KVM.1. Ágoston András ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet

A VESZÉLYEZTETETT SZÍVIZOM TERÜLET NAGYSÁGÁNAK ÉS
PERFÚZIÓJÁNAK SZEREPE INTRAAORTIKUS BALLONPUMPÁVAL
KEZELT AKUT SZÍVELÉGTELENSÉGGEL SZÖVŐDÖTT AKUT
KORONÁRIA SZINDRÓMÁBAN SZENVEDŐ BETEGCSOPORTBAN

Bevezetés: A legújabb tudományos közlemények alapján az intraaortikus
ballonpumpa (IABP) rutinszerű alkalmazása az akut koronária szindróma (ACS)
szövődményeként kialakult kardiogén sokk (KS) esetén ellentmondásos. Célunk
az volt, hogy ezen betegek körében megvizsgáljuk a kórházi-, és az
elbocsájtástól számított 30 és 365 napos túlélést meghatározó tényezőket.
Módszerek: A DE KK Kardiológia Klinikán 2009 és 2012 között ACS kapcsán
perkután koszorúér intervención átesett és IABP-val kezelt betegek adatait
dolgoztuk fel. Az anamnesztikus adatok (életkor, nem, rizikó faktorok, korábbi
ACS, iszkémiás idő, infarktus lokalizáció), labor eredmények, ill. a kezelés
közben jelentkező adverz események (iszkémiás, tromboembóliás, vérzéses,
infektív szövődmény) mellett vizsgáltuk az infarktusért felelős koszorúér
lézióhoz tartozó szívizomterület nagyságát a Holistic Coronary Care (HCC)
program segítségével, valamint a teljes bal kamrai ellátás, ill. a veszélyeztetett
bal kamrai terület perfúzióját a Quantitative Blush Evaluator (QuBE) szoftver
használatával.
Eredmények: A meghatározott 4 éves időszakban 218 beteg adatait elemeztük.
A beteg populáció kórházi mortalitása 29,82%-os volt, a 30 napos 32,58%-nak
ill. a 365 napos 35,77%-nak adódott.  A vizsgált paraméterek között a globális,
ill. a veszélyeztetett bal kamrai terület perfúzióját jellemző érték bizonyult
független prediktív tényezőnek (p<0,001), a túlélés előrejelzése szempontjából
az utóbbi megbízhatóbb módon (regressziós koefficiens 0,466 vs. 0,028,
p<0,001). A túlélő és elhalálozott csoportokban a vizsgált paraméterek között
csak a GFR (67,1 vs. 51,3 ml/perc/1,73m2 p=0,001) és a maximum CK érték
(2218 vs. 4555 IU/L, p=0,037), valamint a kalkulált perfúziós értékek
különböztek szignifikáns módon (p<0,001). A HCC alapján kalkulált
veszélyeztetett bal kamrai terület nagysága nem különbözött a két csoportban
(63,4 % vs. 65,3%).
Konklúzió: A KS-kal szövődött ACS esetén a veszélyeztetett bal kamrai
területre módszerünkkel kalkulált miokardiális perfúziós index igen jó
prediktora a túlélésnek. A módszer segítségével nagyobb biztonsággal
jellemezhetőek azon betegek, akik az IABP kezelésből profitálhatnak.

Témavezető: Dr. Szabó Gábor Tamás, Dr. Kőszegi Zsolt
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KVM.2. Kuthi Luca Katalin ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

ISCHEMIÁS MITRALIS REGURGITATIO

Az ischemiás mitralis regurgitáció krónikus, stabil anginás betegen, vagy
szívinfarktust követően alakul ki. Mivel maga a billentyű szerkezetileg ép, a
regurgitációt az annulus tágulat, a bal kamra lokális, vagy globális
remodellációja okozza. E geometiai eltérések műtéti korrigálására nincs igazán
optimális megoldás. Jelen tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a CABG
során elvégzett mitralis annuloplasztika hogy változtatta meg a műtét után a bal
kamra és pitvar morfológiáját és funkcióját.
79 , 2010-ben CABG műtéten átesett valamennyi betegnek (51 férfi, 28 nő,
átlagéletkor: 66.9±8.5 év) mitralis regurgitációja is volt, ezek  közül 10 esetben
ez III-IV. fokúnak bizonyult. Itt a CABG mellett annuloplastikára is sor került.
A másik csoportban csak CABG történt.
2015-ben echokardiográfiás vizsgálatok történtek, s a műtét előtti adatokkkal
összehasonlítottuk a bal kamra és pitvar méreteit, ill. a residuális, vagy
visszatérő regurgitáció nagyságát.
Az ötéves követés során azt találtuk, hogy a bal pitvar átmérője a műtét előttihez
képest minden csoportban nőtt. (operált: 43.5±6.2mm vs. 45.8±5.99mm). A
növekedés mértéke nagyobb volt abban a csoportban, amelyikben
annuloplastica nem történt. (nem operált: 40.5±5.3mm vs. 43.1±5.9mm
p<0.001)
A bal kamra mérete a műtét után 5 évvel jelentősen nem változott egyik
csoportban sem, de a kiindulási átmérők az operált csoportban nagyobbak
voltak, mint a nem operáltban, vagyis az eredetileg nagyobb kamra nem
progrediált. (59.1±8.2mm vs. 53.9±8.5mm)
Recidív regurgitációt, amely reoprációt igényelt 2 esetben találtunk, a nem
operált csoportban 5 év alatt nem progrediált műtéti fokúvá az eredetileg is
enyhe-kp. súlyos fokú regurgitáció.
Ez idő alatt egy beteget sem vesztettünk el.
Konklúzió: Bár a mitralis annuloplastica nem ideális megoldás mitralis
regurgitáció esetén, mégis jelentősége van a bal szívfél remodelling
megelőzésében.

Témavezető: Dr. Hegedűs Ida
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KVM.3. Óvári Péter ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet

CORONARIA EMBÓLIA OKOZTA MYOCARDIALIS INFARCTUS
DIAGNOSZTIKAI NEHÉZSÉGEI

Az acut myocardialis infarctus a szívizom ischaemia következtében létrejövő
necrosisa, mely leggyakrabban plakkruptúra okozta coronaria elzáródás miatt
alakul ki. Az esetek egy részében coronaria embólia okozza az elzáródást. A
coronaria embolizáció ritka -valószínűleg aluldiagnosztizált- kórkép. A
szakirodalomban nincs diagnosztikus kritériumrendszer és terápiás irányelv,
mely segítene a differenciáldiagnózis és az individualizált kezelési stratégia
felállításában.
Munkánk célja egy pontrendszer kialakítása volt, mellyel a coronaria embólia
gyanús esetek embóliás eredetének valószínűsége megadható. A kidolgozott
kritériumrendszer lehetővé teszi, hogy a coronaria embólia gyanús eseteket:
'biztos', 'valószínű', 'lehetséges', 'valószínűtlen' kategóriákba soroljuk. A
besorolás segíti a terápiás döntéshozatalt.
A pontrendszer kialakításához a 2005-2015 közötti időszakban publikált,
klinikailag coronaria embóliaként azonosított eseményeket dolgoztuk fel, illetve
a DEKK- Kardiológiai Intézet 2013 és 2015 között AMI-val kezelt
embóliagyanús eseteit vizsgáltuk. Saját 8 esetünkön és az irodalomban
bemutatott 121 eseten validáltuk a pontrendszer használhatóságát és egyenként
megadtuk az embóliás esemény valószínűségét.
A vizsgálati paraméterek közé tartozott a beteg életkora, neme, cardiovascularis
rizikófaktorai, embóliaforrás megléte, korábbi coronarographia, az elzáródás
lokalizációja, hypercoagulabilitás, aspirátum hystopathologia. Az embolizált
anyag aspirációját követőn látott coronaria kép nagyban meghatározta, hogy egy
esetet embóliás eredetűnek tartottunk-e. A iatrogen vagy PCI közben kialakult
embóliás eseteket külön vizsgáltuk, a culprit ér distalis szakaszainak
embolizációját nem tekintettük önálló coronaria embóliás entitásnak.
Eredményeink szerint a felállított diagnosztikus pontrendszer jól alkalmazható a
klinikumban, nagyobb biztonságot nyújt az ellátó számára az etiológia
tisztázására és a terápiás döntéshozatalban is segítségünkre lehet.

Témavezető: Dr. Balogh László
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KVM.4. Penczu Bence ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

A PLAKK KARAKTERISZTIKA SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AZ
ÁRAMLÁS TEKINTETÉBEN STEMI ÉS NSTEMI-N ÁTESETT
BETEGEKBEN 3D CORONARIA REKONSTRUCKIÓVAL.

Cél: az infarktust okozó plakk geometria és thrombus coronaria-áramlásra
gyakorolt hatásának összehasonlítása STEMI-ben és NSTEMI-ben.
Módszer: 71 illetve 73 STEMI-n vagy NSTEMI-n átesett beteg került bevételre
a tanulmányba TIMI II-III áramlással a coronariaban. Adatgyűjtésre kerültek a
demográfiai adatok, előző betegségek, rizikófaktorok és gyógyszerelés
tekintetében az IV Na-heparin adásának gyakorisága.  TIMI frame count-ot
(TFC) mértünk az intervenció előtt és után. A 2D coronaria angiographiás
képekből dedikált szoftver segítségével 3D coronaria szegmentáció készült a
plakk geometriai paramétereinek regisztrálására.
Eredmények: a STEMI csoportban több beteg kapott IV Na-heparint az első
ellátás során. Az NSTEMI-s beteg között gyakoribb volt a diabetes mellitus,
dyslipidemia és korábbi infarktus. Az egyes csoportokat összehasonlítva az
intervenciót megelőző és az utáni TFC-ben nem volt szignifikáns különbség, de
a STEMI csoporton belül az intervenció után szignifikánsanan javult. A 3D
morfológiai paraméterekből (STEMI vs. NSTEMI) a minimális lumen átmérő
(1.04±0.36 vs. 0.94±0.30; p=0.030), az ív-húr arány (1.00±0.00 vs. 1.10±0.21
p=0.001) és a lézió-excentricitás index (0.06±0.23 vs. 0.22±0.26; p=0.001)
mutatott szignigfikáns különbséget a két csoport között. Nem volt szignifikáns
eltérés a minimális lumen átmérő százalékában (57±13.08 vs 55.88±12.68,
p=0.894), a százalékos területében (68.87±14.36 vs 64.46±17.54, p=0.207),
legkisebb lumen területben (1.07±0.54 vs 1.21±0.62, p=0.803), az érintett
coronaria szegment térfogatában (58.28±61.23 vs 77.37±117.04, p=0.689) és a
plakktérfogatban (23.93±27.15 vs. 24.79±33.84, p=0.248).
Konkluzió: STEMI-ben a korán adott heparin bár feloldotta a thrombus nagy
részét, de annak diszpergációja rontott a coronaria áramláson. Az NSTEMI-ben
a kevesebb thrombus miatt kevesebb szóródott szét, de a plakk anyag intevenció
közbeni disztális embolizációja megakadályozta a jelentős áramlásfokozódást.
STEMI-ben a szignifikánsan jobb áramlást a heparin és a keveseb plakk anyag
szétszóródása okozta. STEMI-ben egyértelművé vált, hogy a lumen inkább
körkörösen szűkült be, míg NSTEMI-ben inkább excentrikus  a plakkok
karaktere.

Témavezető: Dr. Kolozsvári Rudolf
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KVM.5. Rudolf Nóra ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet

CORONARIA THROMBUS ASPIRATIO HATÁSA A MICROVASCULARIS
FUNKCIÓT JELLEMZŐ PARAMÉTEREKRE, ST ELEVATIÓS
MYOCARDIALIS INFARCTUSBAN

Az ST elevatios acut myocardialis infarctus (STEMI) primer percutan coronaria
intervenciója (PCI) során gyakran alkalmaznak thrombus aspiratiot. A thrombus
mechanicus úton történő eltávolítása elméletileg csökkenti a ballonos tágítást és
stent beültetést követő distalis embolisatiot.
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a thrombus aspiratio microvascularis
coronaria keringésre gyakorolt hatását. A vizsgált kohorsz 146 betegből állt,
akiket a Kardiológiai Klinikán egy 4 hónapos periódusban ST elevatios
myocardialis infarctus miatt kezeltek. Betegeinknél a következő paramétereket
rögzítettük: általános demográfiai adatok, rizikóstátusz, necroenzimek.
Vizsgáltuk továbbá az epicardialis és microvascularis coronaria áramlást
jellemező paramétereket:
a.) ST elevatio csökkenés mértéke reperfúzió során - ST-resolution;
b.) TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) áramlás;
c.) TIMI frame count - TFC,
d.) Myocardial Blush Grade – MBG.
A thrombus aspiráción átesett és a nem aspirált csoportban korban, nemben és
rizikóstátuszban (hypertonia, dohányzás, hyperlipidaemia, diabetes mellitus,
BMI) nem volt szignifikáns különbség. A mellkasi fájdalom kezdete és az ér
megnyitása között eltelt időben (pain-to-balloon time), a felvételkor mért kreatin
kináz (CK), GFR, CRP, vércukor és ejectios fractio (EF) értékekben sem
különbözött a két csoport. A vizsgált áramlási paraméterek sem mutattak
javulást az aspirált betegpopulációban a nem aspirálthoz képest. Gyenge, de
szignifikáns inverz korreláció volt kimutatható a pain-to-balloon time és az ST-
resolution között.
Vizsgálatunk során egy nem szelektált STEMI betegcsoporton nem tudtuk
kimutatni, hogy a thrombus aspiratio javítja a microvascularis áramlási
paramétereket. Eredményünk összhangban áll azzal a ténnyel, hogy a STEMI
legújabb kezelési irányelvében a thrombus aspiratio a korábbi IIa
(megfontolandó) ajánlási szintről IIb-re minősült vissza, azaz csak válogatott
esetekben indokolt (megfontolható).

Témavezető: Dr. Balogh László
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KVM.6. Diószegi Petra KLK MSc II.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

SZÍVINFARKTUST KÖVETŐ REMODELLING TENASZCIN-C KNOCK-
OUT EGEREKBEN

A kardiovaszkuláris megbetegedések vezető halálokok Magyarországon,
melyek hátterében gyakran a miokardiális infarktus áll. Infarktust követően a
szívizom szerkezete átépül (remodelling), melynek kóros mértéke
szívelégtelenséget eredményezhet. A tenaszcin-c a szívinfarktust követően
ismételten megjelenő embrionális fehérje, mely elősegíti a kóros remodelling
folyamatát, ezáltal ígéretes támadáspontja lehet az átépülés gátlásának.
Bécsi kollaborációs partnereinkkel folytatott kísérleteinkben megvizsgáltuk,
hogy a tenaszcin-c hiánya tenaszcin-c knock-out (KO) egerekben hogyan
befolyásolja az infarktust követő remodellinget.
Infarktust követően a remodelling mértéke kisebb volt a tenascin-c KO
egerekben, mint a kontroll állatokban (szív/testsúly arány: 6,50mg/g vs.
8,24mg/g, p=0,05; szív kollagén arány: 3,6% vs. 8,1%, p=0,05; végdiasztolés
térfogat: 341µl/g vs. 619µl/g, p=0,01; végszisztolés térfogat: 268µl/g vs.
484µl/g, p=0,01), ugyanakkor a KO egereknél jelentős tüdőödéma alakult ki
(nedves/száraz tüdősúly arány: 5,64 vs. 4,67, p=0,01). A TIMP-1- melynek
alacsony koncentrációja jó prognózissal társul- szöveti- és szérum szintje
alacsonyabbnak adódott a KO egerekben, mint a kontrollokban (TIMP-
1/GAPDH arány: 6,26 vs. 10,49, p<0,05; TIMP-1 koncentráció: 3,92µg/l vs.
10,52µg/l, p=0,55). Az extracelluláris mátrix átépülésében szerepet játszó
enzim, az MMP-9 szintjében nem volt különbség a két csoport között (MMP-
9/GAPDH arány KO vs. kontroll: 1,39 vs. 1,37, p=0,95; MMP-9 koncentráció
rendre: 226µg/l vs. 138µg/l, p=0,16). Infarktust követően a KO egerekben
fokozottabb volt a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) aktivitása,
mint a kontroll állatokban (ACE-koncentráció: 900µg/l vs. 564µg/l, p=0,001;
ACE-aktivitás: 33U/l vs. 26U/l, p=0,005, ACE2-aktivitás: 38U/ml vs. 36U/ml,
p=0,72).
Eredményeink azt mutatják, hogy a tenaszcin-c hiánya jelentősen mérsékli az
infarktust követő remodellinget, ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy
mindehhez fokozott RAAS aktiváció is társul. Ebből arra következtethetünk,
hogy a tenaszcin-c kiegészítve a RAAS rendszer gátlásával még ideálisabb
támadáspont lehet a kóros remodelling csökkentése érdekében.

Témavezető: Dr. Fagyas Miklós
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KVM.7. Flaskó Anna Orsolya ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék; Szemészeti
Klinika

A REOFEREZIS KOMPLEX ANGIOLÓGIAI HATÁSAI

Egyre több szelektív aferezis kezelés válik elérhetővé az atherosclerosis talaján
kialakult, illetve a haemorheológiai és mikrocirkulációs diszfunkció okozta
megbetegedések kezelésében. A rheoferezis egy kettős kaszkád filtrációs
rendszer. A MONET filteren átáramló plazmából kiszűri a nagy molekulasúlyú
fehérjéket. Ezáltal csökken a teljes vér és plazma viszkozitás, javul a
mikrocirkuláció. Az ASFA 2014. évi ajánlása alapján a rheoferezis az időskori,
száraz macula degeneráció (AMD) kezelésében első vonalbeli ajánlást kapott.
Rheoferezis kezeléssel ígéretes eredményeket értek el diabeteses láb
szindrómában is.
Magyarországon az első rheoferezist a DE KK Angiológia Tanszékén végeztük
2014 júliusban. Az első kezelési sorozat száraz típusú AMD-ben szenvedő
betegnél történt, aki a kezelés előtt már olvasni nem tudott, egyedül nem volt
képes közlekedni. Eddig 6 kezelési ciklusban összesen 11 kezelést kapott. A
kezelés hatásának lemérésére szemészeti vizsgálatok (vízus, OCT) mellett
laboratóriumi vizsgálatok is történtek (lipid és hemorheológiai paraméterek).
Továbbá vizsgáltuk, hogy hogyan hat az endothel diszfunkcióra, a stiffness
paraméterekre, az endothel és thrombocyta aktivációs markerek szintjére (P-
selectin, vWF) a fagocita aktivitásra és az aktivált monocyták arányára. Szintén
rheoferezist végeztünk egy kevert, neuroischaemiás talajon kialakult diabeteses
láb szindrómás betegnél, akinek gyógy hajlamot nem mutató, többszörös ulcusai
voltak. 1 kezelési ciklusban 2 kezelést végeztünk. A kezelés hatásának
lemérésére a fentebb részletezett vizsgálatokat végeztük el.
A rheoferezis hatására AMD-ben szenvedő betegnél szignifikáns vízus javulás
következett be, még a diabeteses lábú beteg ulcusai teljesen begyógyultak. A
rheoferezist követően normalizálódtak a heamorheológiai és lipid paraméterek.
Javult az endothel diszfunkció és a stiffness paraméterek. A kezelésnek
antiinflammatorikus és antithrombotikus hatásait észleltük. Eredményeink
alátámasztják a rheoferezis komplex vaszkuláris hatásait. Eredményeink arra
utalnak, hogy a rheoferezis új terápiás lehetőség lehet egyéb vaszkuláris
betegségek gyógyításában is.

Témavezető: Dr. Soltész Pál, Dr. Módis László



225

KVM.8. Illési Ádám ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet

ANTIKOAGULÁCIÓS ÉS ANTITROMBOTIKUS KEZELÉSI
STRATÉGIÁK PITVARFIBRILLÁCIÓBAN ÉS KOSZORÚÉR
BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEK STENT-IMPLANTÁCIÓJA
KAPCSÁN

Bevezetés: A pitvarfibillációban (PF) szenvedő és iszkémiás szívbetegség miatt
stent implantáción átesett betegek optimális antikoaguláns (AK) illetve
antitrombotikus (AT) terápiájára vonatkozóan nincs egyértelmű, magas
evidencián alapuló ajánlás. Ennek köszönhetően heterogén kezelési szokásokkal
találkozhatunk a gyakorlatban.
Cél: A PF-ban szenvedő és stent implantáción átesett betegek különböző AK és
AT kezelési stratégiáinak elemzése a Debreceni Egyetem Kardiológiai
Klinikáján.
Módszerek: 2013-2015 között PF-ban szenvedő és stent implantáción egymást
követően átesett betegeket vontunk be a vizsgálatba. Az általános klinikai
paramétereken túl a koszorúér intervenciót követő AK illetve AT kezelés,
valamint az utánkövetés során jelentkező tromboembóliás és vérzéses
szövődmények adatait dolgoztuk fel.
Eredmények: 199 beteg adatait elemeztük (átlag életkor:73±9, férfi:126). Az
átlagos utánkövetési idő 12±6 hónap volt. A 199 betegből 154 esetén BMS, míg
45 esetén DES került beültetésre. Az átlag CHA2DS2-Vasc illetve HAS-BLED
score a populációban 4,41, illetve 3,21 volt. A két score alapján minden beteg
esetében indokolt volt az AK és AT átmeneti egyidejű alkalmazása. Ez
Centrumunkban 153 esetben (76.8%) valósult meg. A hármas gátlásban
részesülő betegek nem különböztek szignifikáns módon az életkor, a nemek
aránya, a CHA2DS2-Vasc illetve a HAS-BLED score-ok tekintetében azoktól,
akik nem részesültek hármas gátlásban. Ugyanakkor hosszan
perzisztáló/permanens PF esetén szignifikánsan több beteg kapott egyidejű AT
és AK kezelést a paroxizmális PF esetekhez képest (91%, illetve 65,4%,
p<0,0001). Összesen 21 (10%) vérzéses szövődmény jelentkezett az
utánkövetés alatt, tromboembóliás esemény nem volt.  Nem találtunk olyan
klinikai paramétert, amely prediktív lett volna a vérzéses szövődmény
kialakulására ebben a populációban.
Következtetés: Intézetünkben a PF-ban szenvedő betegek közel negyede stent
implantációt követően nem részesül egyidejű AK és AT kezelésben. A hármas
gátlás nagyobb arányban valósul meg tartósan fennálló PF esetén, ugyanakkor a
vérzéses rizikó nem befolyásolja a terápiás döntést.

Témavezető: Dr. Nagy-Baló Edina, Dr. Csanádi Zoltán
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KVM.9. Kozma Kinga ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

A RÖVID TÁVÚ TÚLÉLÉS PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐI AKUT
KORONÁRIA SZINDRÓMÁHOZ TÁRSULÓ ABORTÁLT SZÍVHALÁL
ESETÉN

Bevezetés: Az akut koronária szindróma (ACS) az esetek 3-4%-ában hirtelen
szívhalál (HSZH) képében jelentkezik. Egészségügyi intézménybe a betegek
csekély hányada jut el sikeres reanimációt követően, de közülük is alig 50%
hagyja el a kórházat. Jelen munkánkban a rövid távú túlélés prediktív
paramétereit kerestük ebben a beteg kohorszban.
Módszer: A 2008-2015 között ACS-hoz társuló HSZH-t követően Klinikánkon
kezelt betegek vizsgálati eredményei és a sikeres reanimációra vonatkozó
adatok retrospektív elemzését végeztük. Valamennyi betegen sürgősségi
koronária angiográfiát/intervenciót és hipotermiás kezelést végeztünk.
Végpontnak a kórházi elbocsátást vagy a beteg elhalálozását tekintetve a
klinikai változók prediktív értékét logisztikus regresszióval határoztuk meg. A
vizsgált paraméterek az alábbiak voltak: 1, életkor, 2, kórházban mért balkamrai
ejekciós frakció (EF), 3, érkezéskor mért első pH érték, 4, veseelégtelenség
(GFR<30 ml/óra), 5, koronária score (Duke, Gensini), 6, STEMI vagy nSTEMI
diagnózis. A reanimáció körülményeire vonatkozóan: 1, HSZH szemtanú
jelenlétében történt-e, 2, laikus reanimációt végeztek-e, 3, mentők érkezéséig
eltelt idő, 4, spontán keringés visszatért-e 20 percen belül, 5, sokkolandó ritmust
detektáltak-e az első észlelésnél
Eredmények: 110 beteg (89 ffi, életkor 58,03±10,94) közül a kórházi elbocsátást
69 (63%) érte meg. A vizsgált változók közül a kórházon belüli halálozásra
szignifikánsan prediktívnek bizonyultak (esély hányados): 1; életkor (1,05), 2;
csökkent EF (1,04) 3; első pH<7,1 (5,56), 4; veseelégtelenség (33, 85), 5;
nSTEMI diagnózis (2,95). A reanimáció körülményeire vonatkozóan: 1; nem
sokkolandó ritmus az első észlelésnél (4,06), 2; laikus reanimáció hiánya (3,79).
Következtetés: A laikus reanimáció megkezdése és a sokkolandó elsőként
észlelt ritmus mellett az életkor, EF, veseelégtelenség, az infarktus típusa és a
kezdeti pH érték prdiktív a rövid távú túlélésre az ACS HSZH-ként jelentkező
eseteiben.

Témavezető: Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Kun Csaba
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KVM.10. Szögi Emese ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

HEMOSZTÁZIS PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ
PITVARFIBRILLÁCIÓ ABLÁCIÓS TECHNIKÁK SORÁN

Háttér: A néma vagy manifeszt cerebrális embolizáció a pitvarfibrilláció (PF)
miatt végzett bal pitvari ablációk (ABL) egyik lehetséges szövődménye. A
különböző PF ablációs technikák hatása a periprocedurális
tromboembolizációval esetleg összefüggő hemosztázis és érendotel
funkcióváltozásokra nem tisztázott.
Célkitűzés: Endotél aktivációs és hemosztázis paraméterek vizsgálata PF miatt
cryoballonnal (CB), illetve fázisos rádiófrekvenciás (RF) technikával végzett bal
pitvari ABL során.
Módszerek: 44 (CB:24, RF:20) ABL-n átesett beteg adatait értékeltük (56,25±
5,76 év, 25 férfi). A hemosztázisra ható szereket 5 nappal, a vérlemezke-gátló
szereket 2 héttel a beavatkozás előtt kihagytuk. A hemosztázis paraméterek, a
XIII faktor aktivitás, plazminogén aktivitás, plazmin-antiplazmin (PAP)
komplex, D-dimer, fibrin monomer (FM), plazminogén aktivátor inhibitor-1
(PAI-1) aktivitás, szolubilis E-szelektin és szolubilis VCAM-1 vizsgálatához bal
pitvari vérmintákat vettünk ABL előtt és után. Az ABL megkezdése előtt
heparint alkalmaztunk 300s feletti ACT biztosítására.
Eredmények:Az alvadás és fibrinolízis aktivációját jelző paraméterek (XIII
faktor aktivitás, plazminogén aktivitás, PAP- komplex, D-dimer, FM, PAI-1
aktivitás) mindkét technikánál szignifikánsan (p<0,05) változtak a beavatkozás
alatt az aktiváció irányába. Fázisos RF hatására fokozottabb mértékben csökkent
a plazminogén aktivitás (96,83±12%) a CB-hoz képest (105,9±14,86%;
p=0,0318). Az endotél károsodását jelző E-szelektin a kiindulási értékekhez
képest (28,55±12,05 ng/mL) csak a fázisos RF ABL utáni vérmintában
(32,89±11,54 ng/mL) emelkedett meg szignifikásan (p=0,0116).
Konklúzió: Eredményeink alapján mindkét bal pitvari ABL módszer aktiválja az
alvadási rendszert, szignifikáns endotél sérülést csak a fázisos RF ABL okoz.

Témavezető: Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Nagy-Baló Edina
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KVM.11. Török Judit ÁOK VI.
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék

ILIACALIS STENTEK NYITVAMARADÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK: ALSÓ VÉGTAGI ÉRSZŰKÜLETES BETEGEK KLINIKAI
ADATAINAK RETROSPEKTÍV ELEMZÉSE

Bevezetés: Alsó végtagi érszűkület esetén a beavatkozások szintjének és
módjának megtervezése az anatómiai különbségek és a kollaterális rendszer
fejlettségének jelentős variációi miatt nagyon nehézkes.
Célkitűzés: Követéses vizsgálatunkban súlyos alsó végtagi érszűkületben
szenvedő, izolált iliacalis szintű stent implantáción átesett betegek adatait
dolgoztuk fel, hogy kimutassuk, mely klinikai és hemodinamikai faktorok
befolyásolják a későbbi szövődmények kialakulását.
Betegek és módszerek: 43 érszűkületes betegnél (28 férfi, 15 nő) végeztünk
izolált iliacalis stent implantációt.  Előtte közvetlenül, utána azonnal, majd 3, 6,
12, 24, 36, 48 hónap elteltével vettünk fel anamnézist, rögzítettük az
atherosclerosis rizikófaktorait, boka-kar indexet (ABI). Felmértük a disztális
érszegmentumok atheroscleroticus érintettségét, az áthidalt szűkült érszakaszok
hosszát, a stentek tulajdonságait. Vizsgálatunk végpontjai a kardiovaszkuláris
események, halál, ismételt revaszkularizációs igény, vérzés voltak.
Eredmények: A betegek átlagos követési ideje 33±17,6 hónap volt, mely során
13 beteg elhalálozott. A beavatkozás után helyi szövődmény nem volt, a
követési idő alatt mindössze 1 korai és 2 késői minor vérzés alakult ki. Az
érintett lábak boka-kar indexei a beavatkozást követően jelentősen javultak
(ABI0 vs. ABI1 0,29±0,29 vs. 0,72±0,17 p<0,001, ABI0 vs. ABI2 0,29±0,29 vs.
0,79±0,19 p<0,001). 12 hónapon belül 2 esetben észleltünk korai, 3 esetben
késői stent okklúziót. Cox regressziós analízis alapján a stent elzáródását a
paraméterek közül a 3. hónapban mért boka-kar index (ABI2) inverz módon
befolyásolja (Odds Ratio: 0,786, 95% CI: 0,000-0,945). A ROC analízis alapján
iliacalis stent beültetés után az ABI2≤0,61 határérték 75%-os specificitással és
90,5%-os szenzitivitással jelzi elő az ismételt revaszkularizációs igényt.
Következtetések: Alsó végtagi érszűkületben a stent elzáródását és az ismételt
revaszkularizációs igényt a hemodinamikai faktorok határozzák meg, ezek közül
kiemelkedő a beavatkozás követően 3 hónappal mért boka-kar index. Ennek
mérésével idejében felismerhetőek azok az esetek, ahol a disztális kiáramlási
pálya további megnyitása szükségesnek tekinthető.

Témavezető: Dr. Kerekes György
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KVM.12. Üveges Áron ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

A KOSZORÚÉRFESTÉS HÁROMDIMENZIÓS REKONSTRUKCIÓJÁBÓL
SZÁMÍTHATÓ PARAMÉTEREK ÉS A STENTBEÜLTETÉST KÖVETŐ
RESTENOSIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Háttér/cél: Annak ellenére, hogy az in-stent restenosis kialakulását elősegítő
számos hajlamosító tényezőt azonosítottak már, a szövődmény egyedi
előrejelzése továbbra sem lehetséges. Vizsgálatunkban azt elemeztük, hogy az
ér kiindulási térbeli görbülete és a hajlásszögek stentelés hatására bekövetkező
változása hogyan befolyásolják a restenosis kialakulását.
Módszer: A retrospektív vizsgálatba olyan eseteket választottunk be, akiknél a
koronária-intervenció során minimum 18mm hosszú bare-metal stent átfedés
nélkül került beültetésre, és az intervenciót követően 60±57 hónappal klinikai
indikáció alapján újabb koszorúérfestés is történt. 30 rekoronarográfia közül 11
mutatott szignifikáns in-stent restenosist, 19 pedig nem. A stent behelyezése
előtt és után készült angiográfiás felvételekből háromdimenziós rekonstrukciót
végeztünk QAngio® XA 3D programmal. Minden esetben megmértük a stentelt
szegmentum görbületét jellemző ív-húr (Í/H) arányát, a proximális és disztális
széli hajlásszöget, a maximális hajlásszöget, s mindezek stentelést követő
változásait. Ezen vizsgált paramétereket és két ismert rizikótényezőt (a
cukorbetegség fennállást és a beteg életkorát) ”stepwise” többváltozós
logisztikus regresszióval elemeztük a restenosis bekövetkezésének
vonatkozásában.
Eredmények: A statisztikai elemzés alapján független prediktornak a stentelés
előtti Í/H arány (p=0,0084), az életkor (p=0,0042), és a disztális széli hajlásszög
változása (p=0,0458) bizonyult. A ROC analízis szerint az Í/H arány>1,14
küszöbértéke 31,82% szenzitivitással és 94,74%-os specificitással jelezte a
restenosis kialakulását.
Következtetések: Az Í/H arány alacsony szenzitivitása és magas specificitása a
restenosis előrejelzésében arra utalhat, hogy egyéb tényezők miatt a kisebb Í/H
mellett is viszonylag gyakran alakulhat ki restenosis (pl. nem megfelelő stent
expansio); a magas értékek esetén viszont nagyon ritka, hogy nincs restenosis. A
stentelt érszakasz Í/H arányának bizonyos fokú befolyásolására a görbület
gondos figyelembe vételével megválasztott stenthosszúság adhat lehetőséget pl.
a szűkületen túlterjedő görbület esetén a lehető legrövidebb stent választásával.

Témavezető: Dr. Kőszegi Zsolt
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KVM.13. Ványai Beatrix ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet

IN-STENT RESTENOSIS KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
VIZSGÁLATA

Bevezetés: A restenosis patofiziológiája intenzíven kutatott terület,
kialakulásában számos tényezőt azonosították már, emellett sok faktor
megítélése ellentmondásos.
Célkitűzés: Célunk volt a 2010-2011 között a DE KK Kardiológia Klinikán
koszorúér stent implantáción átesett betegek utánkövetése, a restenosis
kialakulásának, ill. az azt meghatározó paramétereknek a vizsgálata.
Módszer: Az adott időszakban 3504 stent implantáció történt. Ezek közül azon
910 esetet regisztráltuk, melyeknél 600 napon belül újfent invazív kardiológiai
kivizsgálás történt bármely indikáció alapján. Rögzítettük az általános beteg
paramétereket, anamnesztikus adatokat, rizikófaktorokat, labor értékeket,
gyógyszeres terápiát, invazív procedúra körülményeit, implantált stent
paramétereit, ill. utánkövetés során a restenosis fennállását.
Eredmények: A vizsgált populációban a restenosis előfordulása 35,4%-os volt.
Gyakoribb volt a kialakulása női nemben (32,8% vs. 39,8%, p=0,037), első stent
implantációt követően (29,3% vs. 38,6%, p=0,005), bare metal stent beültetése
után (12,8% vs. 41,5%, p<0,001) ill. postdilatáció esetén (33,4% vs. 41,5%,
p=0,032). Laborparaméterek között a minőségi vérkép ill. a HDL értékek
különböztek a két csoportban szignifikáns módon. A lézióba implantált stent
átmérője (D), ill. hossza (L) független prediktornak adódott, ROC analízissel
meghatároztuk a határértékeket a D és L vonatkozásában (D<2,88 mm, L>23,5
mm). Újraértékeltük a korábban vizsgált paramétereket az így meghatározott
magasabb restenosis rizikó esetén. Ebben a csoportban 173 beteg adatait
vizsgáltuk. Ezen intervenciók esetén a trimetazidine használata (p= 0,01), ill. a
70/perc alatti szívfrekvencia előfordulása (p= 0,012) alacsonyabb volt a
restenosisos csoportban.
Konklúzió: Az általunk vizsgált betegpopulációban stent implantáció esetén
restenosis vonatkozásában legfontosabb paraméter a stent átmérője, hossza és
típusa. Adataink alapján a restenosis rizikó csökkentése érdekében a frekvencia
szorosabb kontrollja, a terápia kiegészítése megfontolandó lehet.

Témavezető: Dr. Szabó Gábor Tamás
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KVM.14. Windisch Márk KLK MSc II., Erdei Tamás GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

AZ A1 ADENOZIN RECEPTOR MEDIÁLTA DIREKT POZITÍV
INOTRÓPIA, MINT AZ EMBERI MYOCARDIUM LEHETSÉGES
VÁLASZA A KRÓNIKUS ISCHAEMIÁRA

Az A1 adenozin receptor (A1 receptor) stimulálásával beindítható adenozinerg
jelátviteli rendszer protektív és reparatív mechanizmusokat iniciál illetve erősít a
többsejtű állatok szinte minden szövetében. Mivel a modern társadalmakban a
szívizom ischaemia vezető helyet tölt be a haláloki tényezők között, a szív
védelmét előmozdító terápiás lehetőségek világszerte a kutatás élvonalában
vannak.
Az A1 adenozinerg gyógyszerek fejlesztését azonban több tényező is hátráltatja.
Közülük az egyik, hogy az emberi szív A1 receptor agonistákra adott válasza
összetettebbnek mutatkozik, mint az általában vizsgált kísérleti állatok szívéé.
Az ennek hátterében meghúzódó okok tisztázása segíthet a humán terápiára
szánt gyógyszerek fejlesztésében. Ezek vizsgálatához in vitro funkcionális
méréseket végeztünk, melyekhez nyitott szívműtétek során keletkező humán
jobb pitvari szövetnyesedékből preparált izomrostokat használtunk.
Azt tapasztaltuk, hogy a humán pitvari myocardium adenozinra nem csak a
tipikus negatív inotróp választ adhatja: 16 technikailag sikeres mintából (ami 16
páciensből származott) 2 esetben kaptunk koncentrációfüggő pozitív inotróp
választ, 1 esetben a kezdeti negatív inotrópiát pozitív inotróp hatás váltotta fel, 1
esetben pedig az adenozin nem befolyásolta érdemben a kontrakciós erőt.Az
adenozin által kiváltott pozitív inotrópia együtt járt a szelektív A1 receptor
agonista CPA-ra és az acetilkolinra adott pozitív inotróp válasszal. A betegek
kórtörténetének és gyógyszerelésének kapcsolata a negatív inotróp válasz
megváltozásával a jelen mintaszám mellett még nem ítélhető meg.
Ezt a különös jelenséget eddig egyszer írták le, 2009-ben, amikor is koronária-
betegek mintegy negyedénél tapasztalták jobb pitvari szövetmintán. A negatív
inotrópia pozitívba fordulását (ami esetenként csak nagyobb A1 receptor
agonista koncentrációknál jelentkezett) az éveken át tartó szívizom
ischaemiának tulajdonították. Eredményeink a jelenség hátterében az A1
adenozinerg és a kolinerg jelátvitel közös, posztreceptoriális részének
módosulását mutatják.
Tématámogatás: Debreceni Egyetem

Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf
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KVM.15. Mandzák Ákos ÁOK V.
Kardiológiai Intézet

TÍZ ÉVES TÚLÉLÉS A 3 ÉR CORONARIA BETEGEK KÖRÉBEN
RETROSPECTÍV SYNTAX SCORE EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

A háromér coronaria betegek kezelésében egyre gyakrabban alkalmazunk
percutan intervenciós (PCI) technikákat, azonban a hosszútávú kimenetellel
kapcsolatos eredményeink még hiányosak a coronaria bypass műtétekhez
(CABG) viszonyítva. A coronaria laesiok komplexitásának értékelésére szolgáló
Syntax-score-t (S-s) kevesebb, mint tíz éve vezették be, így hosszútávú
prognosztikus értékét jelenleg még nem vizsgálták.
A tanulmány célja a S-s prognosztikus értékének retrospektív validálása és a
különböző terápiás eljárások (optimális gyógyszeres terápia-OMT, PCI, CABG)
valamint a rizikó faktorok túlélésre kifejtett hatásának vizsgálata a háromér
betegek körében.
2001-2002 között 955 coronarographián átesett beteget vizsgáltunk, akik közül
611 páciensnek volt significans (≥50%) coronaria stenosisa, 212 esetben
háromér betegséget diagnosztizáltunk. Rögzítettük a rizikóstátuszt (diabetes
mellitus(DM), hypertonia (HT), dohányzás, hyperlipidaemia, korábbi
myocardialis infarctus (MI)) és meghatározásra kerültek a bal kamrai ejectios
fractio (EF) értékek. A háromér betegek közül 47 személy került kizárásra
korábbi CABG miatt, és 7 további beteg súlyos valvulopathia miatt.
A fennmaradó 160 beteg esetében retrospektíve meghatároztuk a betegek S-s
értékeit. Végponti eseménynek a cardiovascularis halálozást tekintettük. 10
évvel a coronarograpia után vizsgáltuk a túlélést a különböző terápiás
modalitások (OMT, PCI, CABG) választása esetén.
A vizsgált faktorok közül a túlélést nem befolyásolta a nem, a dohányzás és a
HT, viszont significans (p<0,05) összefüggés mutatkozott a kor, a korábbi MI, a
DM és az EF tekintetében. A 160 beteg közül 18 került OMT (S-s:23,2), 43 PCI
(S-s: 21,9) és 99 CABG (S-s:31,4) ágba. A S-s-t a fenti paraméterek közül csak
a beteg életkora befolyásolta szignifikánsan (p<0,05). Az OMT és PCI
csoportban a magasabb S-s prediktora volt a mortalitásnak, viszont CABG
csoportban nem.
Az általunk vizsgált kohorszban a heart-team döntését elsősorban a
coronariabetegség anatómiai komplexitása határozta meg. A különböző terápiás
modalitások esetén retrospektíve számított S-s értékek nagyon hasonlóak voltak
a jelenleg alkalmazott irányelvekben meghatározott értékekhez.

Témavezető: Dr. Balogh László
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LMM.1. Andrásdi Zita OLKDA BSc III.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

MONOKLONÁLIS ANTI-FXIII-B ANTITESTEK KÖTŐDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA A VÉRALVADÁS XIII-AS FAKTORÁHOZ

Bevezetés: A véralvadás XIII-as faktora (FXIII-A2B2) két potenciálisan aktív A
alegységből (FXIII-A) és két hordozó/védő B alegységből (FXIII-B) felépülő
heterotetramer protranszglutamináz, mely a véralvadás utolsó szakaszában
aktiválódik trombin és Ca2+ együttes hatására. Fő funkciója az alvadék
stabilizálása és fibrinolízissel szembeni védelme. Tanszékünkön előállított
monoklonális antitestek felhasználásával olyan affinitás kromatográfiás módszer
bevezetését tervezzük, mellyel hatékonyan kinyerhető a humán plazmából a
FXIII-B. Ehhez elengedhetetlen az előállított antitestek FXIII-B-hez való
affinitásának ismerete.
Célkitűzés: egérben termeltetett három különböző monoklonális anti-FXIII-B
antitest FXIII-B-vel való interakciójának vizsgálata, kinetikai paraméterek
megállapítása felszíni plazmon rezonancia (surface plasmon resonance, SPR)
technika felhasználásával; a FXIII-B-hez optimális kötődési tulajdonságot
mutató antitest kiválasztása a FXIII-B humán plazmából affinitás-
kromatográfiával való tisztítására.
Anyagok és módszerek: a Biacore X típusú készüléken kivitelezett SPR
mérésekhez CM5 típusú szenzor chipeket használtunk, melyekre humán
plazmából izolált FXIII-B-t, illetve kontrollként BSA-t (bovine serum albumin)
immobilizáltunk. Analitként az anti-FXIII-B antitestek különböző
koncentrációit áramoltattuk a chipek felszínén.
Eredmények: meghatároztuk a három különböző monoklonális anti-FXIII-B
antitest és a FXIII-B interakcióját jellemző kinetikai paramétereket. A
kölcsönhatások az alábbi egyensúlyi disszociációs állandókkal (KD)
jellemezhetők: 1,21x10-8 M, 3,21x10-10 M, és 1.67x10-9 M.
Konklúzió: SPR technikával igazoltuk, hogy a vizsgált anti-FXIII-B antitestek
mindegyike erős affinitással kötődik a FXIII-B-hez, bár az affinitásuk jelentős
mértékben – 1-1 nagyságrenddel – különbözik. Eredményeink alapján a FXIII-
B-hez leggyengébben kötődő antitest (KD: 1,21x10-8 M), alkalmazását
tervezzük első lépésben affinitás kromatográfiás módszer kidolgozására.

Témavezető: Dr. Pénzes-Daku Krisztina, Kun Mária
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LMM.2. Balázs Bence Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK MEGOSZLÁSÁNAK
VIZSGÁLATA DEBRECENI EGYETEM KLINIKÁIRÓL SZÁRMAZÓ
ACINETOBACTER BAUMANNII IZOLÁTUMOK KÖRÉBEN

A tanulmány célja volt a hordozott aminoglikozid illetve karbapenem
rezisztencia gének kimutatása a Debreceni Egyetem fekvőbeteg osztályairól
2014-ben gyűjtött Acinetobacter baumannii izolátumokban, valamint a gének
megoszlásának összehasonlítása 2010 és 2011 között gyűjtött A. baumannii
izolátumokkal.
Összesen 128 izolátumot vizsgáltunk, 94,5%-uk (121/128) XDR (eXtensively
Drug Resistant) volt. Ezekkel szemben csak a colistin hatásos. A karbapenem
fogyasztás folyamatosan nőtt, míg az aminoglikozid fogyasztás jelentősen nem
változott (9,3 vs. 28,1 illetve 1,8 vs. 1,7 DDD/100 ápolási nap 2005-ben és
2014-ben).
Hat aminoglikozid modifikáló enzimet kódoló gén [aac(6’)-Ib, aac(3”)-Ia,
ant(2’)-IIa, ant(3”)-Ia, aph(3’)-Ia, aph(3’)-VIa], öt karbapenem-hidrolizáló
oxacillináz (Ambler „D” csoport) gén [blaOXA-23-like, blaOXA-24-like,
blaOXA-48-like, blaOXA-51-like, blaOXA-58-like] jelenlétének vizsgálatára
került sor, emellett vizsgáltuk az blaOXA-génekkel asszociált ISAba-1 inzerciós
szekvencia jelenlétét is.
Az aminoglikozid rezisztencia esetében a domináns gén az aac(6’)-Ib gén
hordozása volt, az izolátumok 85,9 %-ában (110/128) fordult elő. Az aph(3’)-Ia
gént a minták 84,3%-a (108/120), ant(3”)-Ia-t 79,6 %-a (102/128), az A.
baumannii-ra jellemző aph(3’)-VIa gént pedig73,4% (94/128) hordozta. Nem
találtunk aac(3”)-Ia, ant(2’)-IIa gént.
Az összes izolátum hordozta a kromoszómálisan előforduló blaOXA-51 gént az
ISAba-1 inzerciós szekvenciával együtt. A blaOXA-51-like génen kívül az
izolátumok 94,5%-a (121/128) hordozott blaOXA-23-like gént, blaOXA-24-
like, blaOXA-48-like és blaOXA-58-like gén nem fordult elő.
Az elmúlt három év alatt a karbapenem rezisztencia hátterében álló, eleve igen
gyakran előforduló blaoxa23-like gén előfordulása szignifikánsan gyakoribbá
vált (121/128 vs. 125/160, p<0,001), hasonlóan az aac(6’)-Ib (110/128 vs.
91/160, p<0,001), az aph(3’)-Ia (108/128 vs. 91/160, p<0,001) és az ant(3”)-Ia
(102/128 vs. 91/160, p<0,001) génhez.
Az A. baumannii antibiotikumokkal szembeni magas rezisztenciája tovább nőtt.
Ez nagy valószínűséggel a karbapenemek túlhasználatához kapcsolható, mely
segíti XDR törzsek fennmaradását és terjedését.

Témavezető: Dr. Kardos Gábor, Zudorné Dr. Dombrádi Zsuzsanna Rita
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LMM.3. Balla Gábor ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

AZ ANTITROMBIN, PROTEIN C, PROTEIN S ÉS EPCR
POLIMORFIZMUSOK HATÁSA A TERMÉSZETES
ANTIKOAGULÁNSOK PLAZMASZINTJEIRE

Az antitrombin (AT), a protein C és S (PC és PS) természetes antikoagulánsok.
Az endoteliális protein C receptor (EPCR) a PC aktiválásában játszik szerepet.
Az AT, PC és PS gének (SERPINC1, PROC és PROS1) okozati mutációi
mellett a közelmúltban több egy-egy nukleotidot érintő polimorfizmust (SNP) is
közöltek, melyek hatásai nem ismertek. Tanszékünkön kidolgoztunk egy
multiplex PCR-primer extenziós esszét, mellyel 12 SNP (PROC rs1799809,
rs1799808, rs1799810, rs2069928 és rs1401296, PROCR rs867186, rs6088735
és rs8119351, SERPINC1 rs2227589 és rs121909548, valamint PROS1
rs8178649 és rs121918472) szimultán vizsgálhatóvá vált.
Jelen munka célja e polimorfizmusok AT, PC és PS szintekre kifejtett
hatásainak vizsgálata volt egészséges felnőtt személyeken.
A vizsgálatba bevont személyek (n=366) életkorának mediánja 36 év
(tartomány: 18-85 év), a nők aránya 58,1% volt. Az AT aktivitását progresszív
(p-AT) és heparin kofaktor (hc-AT) esszében, a PC aktivitását kromogén
tesztben vizsgáltuk, a PS esetében a szabad PS antigén szintet mértük.
Az p-AT és hc-AT aktivitás átlaga 96,9%(±8,9) és 105%(±10,5) volt, mindkét
paraméter negatív korrelációt (p=0,01) mutatott az életkorral és a férfiak hc-AT
értéke magasabb volt (p=0,011). A SERPINC1 rs2227589 nem befolyásolta az
AT szinteket, az rs121909548 pedig a vizsgált populációban nem fordult elő. A
PC és PS szintek átlaga 118,9%(±24,9), illetve 105,1%(±20,7) volt, az életkorral
szignifikánsan (p=0,01, illetve p<0,001) emelkedtek és a férfiak PC/PS szintje
magasabb volt (p=0,046 és p<0,001). A PROC promoter polimorfizmusai közül
az rs1799809 és rs1799808 emelték, az rs1799810 pedig csökkentette a PC
aktivitást, a többi SNP nem befolyásolta azt. A PROCR rs8119351 emelte a PC
szintet és az rs867186 homozigóták (n=2) PC aktivitása kifejezetten magas volt
(160 és 180%). A PROS1 rs121918472 csökkentette a PS szintet (106 vs 77%,
p=0,012).
Megállapítottuk, hogy a PC szintre több PROC és PROCR SNP is hatással van.
A PROS1 rs121918472 (Heerlen polimorfizmus) jelentősen csökkenti a szabad
PS koncentrációt. E megfigyelések klinikai jelentőségének vizsgálata érdekes
lehet a thromboticus kockázat megítélése szempontjából.

Témavezető: Dr. Bereczky Zsuzsanna
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LMM.4. Deák Ivett ÁOK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet

MONOCYTER LEUKÉMIÁS SEJTVONALAK PROKOAGULÁNS
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Bevezetés: Akut myeloid leukémiákban (AML) a thromboembóliás
szövődmények kockázata 5-7-szeres az egészséges populációhoz képest. Ennek
hátterében véralvadási fehérjék, pl. szöveti faktor (TF) fokozott expressziója,
microvesicula képződés, illetve a kemoterápiás szerek mellékhatásai lehetnek.
Az FLT3 (fms-szerű tirozin kináz receptor-3)-ITD mutáció a felnőttkori akut
myeloid leukémiák (AML) 20-30 %-ban van jelen és jelenléte rossz prognózisra
utal.
Anyagok és módszerek: Kísérleteinkben az FLT3-ITD mutációra vad típusú
THP-1, heterozigóta MOLM-13 és a homozigóta MV4-11 sejtvonalakat,
továbbá kemoterapeutikumokra (CEP, Sunitinib) rezisztens heterozigóta
sejtvonalak prokoaguláns hatását vizsgáltuk. Negatív kontrollként egészséges
egyének perifériás véréből izolált monocytákat, pozitív kontrollként egy akut
promyelocytás leukémia sejtvonalat (NB4) használtunk. A sejtvonalakat 15%-os
FBS-t tartalmazó RPMI-1640 mediumban tenyésztettük. Felszíni foszfatidil-
szerin (PS) és TF-expressziójukat áramlási citométerrel vizsgáltuk. A
prokoaguláns hatás mértékét funkcionális thrombin generációs teszt (TGT)
segítségével állapítottuk meg. A sejtes rendszerek vizsgálatában maga az
aktivált sejt indítja el a thrombin képződést, mely a thrombin generációhoz
tartozó idő paraméterek (lagtime, time to peak) segítségével értékelhető a
legjobban.
Eredmények: A sejtvonalak PS-expressziója nem különbözik (1%), míg a THP-
1 sejtvonal mutatja a legmagasabb TF-expressziót (73%), melyet az MV4-11
(21%) és MOLM-13 (4%) követ. Normál humán monocytákhoz (lagtime: 15
perc) viszonyítva mindhárom sejtvonal szignifikánsan gyorsabb thrombin
generációt mutat (lagtime: THP-1: 4,8, MOLM-13: 5,4, MV4-11: 4,5 perc). A
rezisztens sejtek lassabban képeznek thrombint, mint a nem rezisztens MOLM-
13 sejtvonal. Monocytákhoz viszonyítva a monocyter leukémiás sejtvonalak
peak thrombin és ETP paraméterei nem térnek el szignifikánsan.
Következtetés: A monocyter leukémiás sejtvonalak fokozott prokoaguláns
hatással rendelkeznek normál monocytákhoz képest, azonban az FLT3-ITD
mutáció státusz ezt nem befolyásolja jelentősen. A rezisztens sejtek thrombin
generációja kisebb mértékű, mint a szenzitív MOLM-13 sejtvonalé.

Témavezető: Dr. Kappelmayer János, Dr. Hudák Renáta



237

LMM.5. Fazekas Fruzsina OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

AZ ÚJ TÍPUSÚ ORÁLIS, DIREKT X-ES FAKTOR GÁTLÓ
KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A KOAGULÁCIÓ SZŰRŐTESZTJEIRE ÉS A
LUPUS ANTICOAGULANS VIZSGÁLATOKRA A DE KK HEMOSZTÁZIS
LABORATÓRIUMÁBAN

Az antikoaguláns terápia stratégiája az elmúlt években megváltozott:
megjelentek és elterjedtek az ún. DOAC (direkt hatású orális antikoagulánsok)
gyógyszerek. Ezek szoros monitorozása nem szükséges, de az ún. “való élet”
vizsgálatok alapján hatásuk mérése esetenként mégis lényeges. A DOAC
gyógyszerek plazma szintjének meghatározására ma már többféle reagens áll
rendelkezésre. A specifikus teszt mellett azonban tisztában kell lennünk azzal is,
hogy a laboratóriumunkban rendelkezésre álló reagensek alkalmazásával az
alvadás szűrőtesztjeire és egyéb diagnosztikus tesztekre e készítmények milyen
befolyásoló hatással vannak.
Célkitűzésünk a rivaroxaban (Riva) és az apixaban (Apix) szintek alvadás
szűrőtesztjeire és a lupus anticoagulans diagnosztikában használt tesztek
eredményeire gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A Riva hatását n=101 klinikai
plazma mintán és in vitro 0-232,6 ng/mL tartományban, az Apix hatását in vitro
vizsgálatokban mértük 0-268,4 ng/mL tartományban. Meghatározásra került a
protrombin idő (PI), az APTI, a trombin idő (TI), a fibrinogén, a lupus-szenzitív
APTI (APTI-LA), a hígított tromboplasztin idő (dPT) és Russel vipera méreg
idő szűrő és megerősítő teszt Siemens BCS XP automatán.
A TI és fibrinogén eredményeket egyik készítmény sem befolyásolta. A Riva
növekvő koncentrációjával a PI és az APTI enyhe megnyúlást mutatott (1,26 és
1,47-szeres a legmagasabb koncentrációnál), míg Apix esetében a PI egyáltalán
nem nyúlt meg, az APTI minimálisan nyúlt (1,17-szeres a legmagasabb
koncentrációnál). Riva növekvő koncentrációi esetén a lupus anticoagulans
diagnosztikában használt minden teszt eredménye szignifikánsan megnyúlt, míg
Apix esetében a megnyúlások mértéke sokkal kisebb volt és az 50-szeres
hígításban alkalmazott dPT értéke nem változott. A klinikai minták
vizsgálatakor a PI lineárisan, bár minimálisan változott a növekvő Riva
koncentrációk mellett, az APTI és a Riva gyenge korrelációt mutatott
(R2=0,30), a TI nem változott.
A Riva és Apix esetében sem az APTI, sem a PI nem jelzi jól a gyógyszerhatás
mértékét, a TI pedig elvileg sem alkalmas annak követésére. Lupus
anticoagulans irányú vizsgálatokat e gyógyszerek szedése mellett nem
javaslunk.

Témavezető: Dr. Bereczky Zsuzsanna
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LMM.6. Horváth Dalma OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

AZ OSLER-RENDU-WEBER BETEGSÉG HÁTTERÉBEN ÁLLÓ ACVRL1
MUTÁCIÓ VIZSGÁLATA TÖBB GENERÁCIÓS NAGY CSALÁDOKBAN.

A herediter haemorrhagias teleangiectasia (HHT; Osler-Weber-Rendu
szindróma) egy, a fibrovascularis szövetet érintő autoszomális domináns
öröklésmenetet mutató kórkép. A HHT kialakulását számos gén patogén
variánsa okozhatja, melyek elsősorban a TGF-β/BMP jelátviteli kaszkád
komponenseit kódolják. A leggyakrabban érintett gének közé tartozik az ENG,
ACVRL1 (ALK-1) és a SMAD4.  Az ACVRL1 génben talált mutációk
legtöbbször családi halmozódást mutatnak. Ennek megfelelően célunk volt az
Osler-Rendu-Weber betegség hátterében álló ACVRL1 c.625+1 G>C mutáció
alapító hatásának vizsgálata polimorf genetikai markerek segítségével több
generációs nagy családokban.
A genetikai vizsgálatot 27, az ACVRL1 gén c.625+1 G>C splice site mutációját
hordozó beteg és közeli hozzátartozója, valamint 50 kontroll személy
bevonásával végeztük el. A c.625+1 G>C mutáció és az rs2071219
polimorfizmus kimutatása olvadáspont görbe analízissel, az rs706815 és
rs706816 polimorfizmusok direkt szekvenálással kerültek feltérképezésre.
Emellett fragmentanalízis módszerével tanulmányoztuk a D12S1677, D12S85,
D12S2196, D12S1712 és D12S270 mikroszatellita markereket.
Azon családtagok esetében (n=15), akik legalább két Curaçao kritériumnak
megfeleltek, minden esetben sikerült kimutatni az ACVRL1 c.625+1 G>C
eltérést heterozigóta formában, míg az egészséges családtagok (n=12) és az 50
kontroll egyén (n=100 allél) mindegyike a normál, G allélt hordozta homozigóta
formában. A három introni polimorfizmus esetében a kontroll csoportnál észlelt
allélfrekvencia értékek jó közelítést mutatnak a HapMap kaukázusi populációra
vonatkozó értékeivel, míg a HHT-betegek allélfrekvencia értékei eltérnek a
HapMap adatoktól.  Az intragénikus D12S1677 marker tekintetében a betegek
60%-a egyféle ismétlődésszámmal fordult elő, míg a kontroll csoportban
változatos előfordulás figyelhető meg. A HHT-t eredményező ACVRL1
c.625+1 G>C mutáció alapító hatását genetikai markerek segítségével igazoltuk
több generációs, nagy családok esetében az Északkelet-magyarországi régióban.

Témavezető: Dr. Bereczky Zsuzsanna, Gindele Réka
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LMM.7. Karácson Anna OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

CSÖKKENT PROTEIN C SZINTEK ELEMZÉSE; MÓDSZERTANI ÉS
GENETIKAI MEGKÖZELÍTÉS

A trombofília a trombózisra való fokozott fogékonyság, hátterében öröklött és
szerzett tényezők egyaránt állhatnak. Az egyik legfontosabb öröklött tényező a
protein C (PC) deficiencia, mely lehet I-es típusú (kvantitatív) és II-es típusú
(kvalitatív). A II-es típus esetén IIa és IIb altípusokat különböztethetünk meg,
mely utóbbi a kromogén elven mérő funkcionális teszttel nem detektálható. A
Leiden mutáció (FV p.Arg506Gln) jelenléte viszont az alvadási idő mérésen
alapuló funkcionális teszttel interferál alámérést okozva.
Célunk volt tanszékünkre 2007-2015 között PC deficiencia molekuláris
genetikai hátterének felderítése céljából érkezett nem rokon személyek (n=145)
esetén a PC mutáció detektálási arány, a mutációs spektrum és az I-es/II-es
típusok megoszlásának a meghatározása. Továbbá összehasonlítottuk a rutin
laboratóriumi diagnosztikában használt alvadási és kromogén teszteket. Néhány
betegnél (n=31) felmerült a PC gén nagy szakaszát érintő eltérés, esetükben
multiplex ligáció függő próba amplifikáció (MLPA) analízist is végeztünk.
Összesen 122 beteg esetén volt indokolt a genetikai vizsgálat elvégzése a
csökkent PC aktivitás miatt. Eredményeink alapján a vizsgált személyek ~35%-
nál detektáltunk feltehetően patogén eltérést, melyek többsége (~55%) I típusú
deficienciát eredményezett. A detektált mutációk ~36%-a II típusú deficienciát
okoz, míg a fennmaradó 9% nem sorolható egyértelműen egyik csoportba sem.
A háttérben álló mutációk heterogének, melyek ~56%-a az irodalomban még
nem ismertetett új mutáció, továbbá ~8%-a nagy gén deléció. Összesen 86
betegnél álltak rendelkezésünkre alvadási és kromogén teszttel mért aktivitás
értékek. Ez utóbbi esetben a mutáció detektálási ráta ~48% és a IIb altípus a
betegek 25%-nál volt megfigyelhető.
Megállapítottuk, hogy hazánkban a PC deficiencia hátterében gyakori (alapító)
mutáció nem mutatható ki és az esetek nagy részében I-es típusú deficiencia áll
a betegség hátterében. Viszonylag ritkán, de esetenként nagy géneltérések is
detektálhatóak. Amennyiben a rutin diagnosztika során csak kromogén alapú
teszttel történne a PC aktivitás meghatározása, az esetek 25%-nál nem derült
volna diagnosztizálásra a PC deficiencia.

Témavezető: Dr. Bereczky Zsuzsanna, Speker Marianna



240

LMM.8. Orosz Tünde ÁOK IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet

VÉRLEMEZKE-EREDETŰ MIKRORNS-EK EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA SZEPSZISBEN

Bevezetés: A mikroRNS-ek (miR) jelentős szerepet töltenek be számos betegség
patomechanizmusában különböző gének expressziójának szabályozásán
keresztül. A vérlemezkék alapvető funkciót töltenek be a hemosztázisban,
ugyanakkor súlyos gyulladásos környezetben (szepszis) aktiválódhatnak, ami
trombotikus szövődmények kialakulásához vezethet.
Célkitűzés: A thrombocyta aktivációt reguláló molekuláris mechanizmusok nem
egészében ismertek, ezért célul tűztük ki a vérlemezke-eredetű miR-ek
vizsgálatát szepszisben és kontroll egyénekben. Megvizsgáltuk, hogy milyen
összefüggés van a thrombocyta aktiváció mértéke és az egyes miR-ek
expressziós szintje között.
Módszerek: 20 szeptikus beteg és 24 egészséges kontroll személy fehérvérsejt
depletált vérlemezke mintáiban vizsgáltuk a miR expressziót. A leukocyták
eltávolításához CD45 ellenes antitesttel bevont mágneses gyöngyöket
(Invitrogen) használtunk, majd totál RNS-t izoláltunk. Első lépésként mindkét
csoportból random módon kiválasztottunk 3-3 RNS mintát és TaqMan Open
Array-vel (ABI) analizáltunk 754-féle miR-t. Az egyik legnagyobb eltérést
mutató miR-26b expresszióját UPL próba alapú RT-qPCR (Roche) módszerrel,
míg annak target mRNS (SELP) mennyiségét SYBR Green Kit felhasználásával
határoztuk meg. Normalizálásra az RNU43, valamint a 36B4 referenciagéneket
használtuk. A thrombocyták aktivációs állapotát a felszíni P-szelektin
pozitivitáson keresztül vizsgáltuk áramlási citometriával (FC-500).
Eredmények: A betegekben jelentősen emelkedett a P-szelektin expresszió
mértéke (6,5 [4,2-9,5] vs. 1,5 [1,1-2,4] %; p<0,001) a kontrollokhoz képest. Az
Open Array analízissel 407 miR-t detektáltunk, melyből 66 több mint kétszeres
csökkenést, míg másik 37 ugyanolyan mértékű emelkedést mutatott
szepszisben. A teljes betegcsoportban szignifikánsan csökkent a miR-26b relatív
szintje szemben a kontrollokkal (553 [296-786] vs. 863 [514-1723]; p=0,015). A
miR-26b szabályozta P-szelektin gén mRNS mennyisége szignifikánsan
emelkedett volt a szeptikus betegekben (70 [57,4-78,6] vs. 11,1 [5,9-15,4];
p<0,001).
Konklúzió: Szepszisben a csökkent thrombocyta miR-26b fokozott P-szelektin
expresszióhoz és ezáltal kóros vérlemezke aktivációhoz vezethet.

Témavezető: Dr. Nagy Béla, Fejes Zsolt



241

LMM.9. Szelecsényi Éva Ibolya ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

VIRULENCIA GÉNEK MEGOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA A DEBRECENI
KLINIKA INTENZÍV OSZTÁLYAIRÓL SZÁRMAZÓ A. BAUMANNII
IZOLÁTUMOK KÖRÉBEN

Háttér:Az Acinetobacter baumannii súlyos nozokomiális fertőzést okozó
patogénként jelent meg az elmúlt évtizedekben. Különösen nagy gondot jelent
multirezisztenciája, amely komoly terápiás problémát okoz, emiatt az
antibiotikum használat fontos tényező a kórokozó terjedésében. Pandémiás
törzseket is leírtak. A kórokozó virulenciájáról azonban ennek ellenére keveset
tudunk, így azt sem, hogy van-e szerepe egyes törzsek elterjedésében.
Célkitűzés: Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az intenzív osztályokról
gyűjtött A. baumannii törzsek virulencia gén hordozás tekintetében
különböznek-e, van-e különbség a ritka és gyakori törzsek között.
Módszerek: A Debreceni Egyetem intenzív osztályairól származó 47 előzetesen
jellemzett A. baumannii törzset választottunk, amelyek nyolc genetikai
csoportba tartoztak. Nyolc virulencia gén hordozását vizsgáltuk PCR-val; ezek
sejtfelszíni antigént (OmpA), foszfolipázt (plC, plD) és vasanyagcserében
fontos fehérjéket kódolnak (hem, sidero, ExbdD, FeoB, Bas). A szekvencia
azonosság igazolása céljából a termékeket gélből izoláltuk, majd
szekvenáltattuk.
Eredmények: A 47 izolátum mindegyikében jelen volt hét vizsgált gén, viszont
a hem gént csak öt izolátum hordozta. A hem gént hordozó izolátumok is több
különböző genetikai csoportba tartoztak. Eszerint tehát nem találtunk
különbséget a vizsgált törzsek virulenciájában, nem volt az általunk vizsgált
gének közül egy olyan sem, amiről elmondható, hogy differenciális virulencia
génnek tekinthetnénk. A gyakori és a ritka genetikai csoportba tartozó
izolátumok között nem volt különbség. A vizsgált virulencia gének tehát
jellemzőek az Egyetemről izolált kórházi törzsekre, tekintet nélkül azok
gyakoriságára.
Következtetések:A nagymértékű A. baumannii elterjedésben a vizsgált
virulencia gének alárendelt szerepet játszhattak; sokkal inkább az antibiotikum
használat okozhatja a törzsek ilyen mértékű terjedését.

Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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LMM.10. Tóth Hajnalka ÁOK IV.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A CARBAPENEM FELHASZNÁLÁS HATÁSA A CARBAPENEM
REZISZTENS KÓROKOZÓK ELŐFORDULÁSÁRA

A karbapenem felhasználás és Gram negatív kórokozók karbapenem
rezisztenciájának változása közötti összefüggéseket vizsgáltuk 2004-2015
között.
A karbapenem alkalmazás jellemzésére a definiált napi dózisok számát
(DDD/100 ágynap), a rezisztencia jellemzésére a rezisztens törzsek okozta
fertőzések incidencia sűrűségét használtuk 100 ápolási napra vonatkoztatva. A
karbapenem rezisztenciát E. coli, Klebsiella spp., Acinetobacter baumannii és
Pseudomonas aeruginosa esetében követtük nyomon. A kapott idősorokat
exponenciális simítással, az antibiotikum fogyás és a rezisztencia kapcsolatát
dinamikus regresszióval elemeztük.
A karbapenem fogyás 0,9 DDD/100 ágynapról (2004-2005) 2,9 DDD/100
ágynap fölé (2014-2015) nőtt, amiért elsősorban a meropenem alkalmazásának
emelkedése felel. A statisztikai előrejelzés szerint a karbapenem, főképp a
meropenem fogyasztás további fokozódása várható.
A multirezisztens A. baumannii okozta fertőzések incidencia sűrűségének éves
átlaga 0,14-ről 7,9-re, az imipenem rezisztens P. aeruginosa esetén 2,4-ről 8,8-
ra, míg meropenem rezisztens P. aeruginosa tekintetében 1,6-ról 5,7-re nőtt.
Klebsiella spp. esetén a karbapenem rezisztencia 2011 óta minden évben eléri az
átlagosan 0,1 incidencia sűrűség értéket, míg az E. coli esetén még ritka. A
statisztikai előrejelzés az A. baumannii esetén a rezisztencia igen meredek, a P.
aeruginosa esetén is gyors, míg a Klebsiella spp. esetén lassú emelkedését
prognosztizálta.
A dinamikus regresszió alapján a karbapenem fogyasztás, az A. baumannii és a
P. aeruginosa karbapenem rezisztenciája között szignifikáns összefüggés van. P.
aeruginosa esetén a hatás kisebb késleltetéssel (0-3 hónap) jelentkezett, mint az
A. baumannii esetében (3-6 hónap). A P. aeruginosa esetében az imipenem és a
meropenem hasonló mértékben provokálta a rezisztenciát, míg az A. baumannii
esetében a meropenem hatása erősebb volt. A Klebsiella spp. és az E. coli esetén
statisztikailag szignifikáns összefüggést nem tudtunk kimutatni.
Eredményeink alapján a karbapenem rezisztencia nagymértékben függhet a
karbapenem fogyasztás növekedésétől, tehát a rezisztencia visszaszorításához
aktív antibiotikum politikára lehet szükség.

Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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LMM.11. Tóth Kinga Fanni Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK ELOSZLÁSÁNAK
VIZSGÁLATA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUMOKBAN

Munkám célja aminoglikozid modifikáló enzimeket kódoló gének, a riboszóma
metilációjáért felelős armA gén és integronok jelenlétének kimutatása a
Debreceni Egyetem Klinikai Központjának egyik intenzív osztályáról származó,
2013 és 2014 között gyűjtött Gram-negatív izolátumokban. A vizsgálat ideje
alatt 48 beteg 93 mintáját izoláltuk, a duplikátumok eltávolítása után 78
izolátum (33 Acinetobacter baumannii, 5 Citrobacter spp., 7 Enterobacter spp.,
14 Klebsiella spp., 12 Proteus mirabilis, 2 P. morganii) vizsgálatát végeztük el.
A hat leggyakoribb aminoglikoziddal szembeni rezisztenciát biztosító gént, az
aac(3)-IIa-t, az aac(6’)-Ib-t, az aph(3’)-Ia-t, az aph(3’)-VIa-t, az ant(2”)-Ia-t, az
ant(3”)-Ia-t és az aminoglikozid rezisztencia metilázt kódoló armA gént,
valamint az I-es- és a II-es típusú integronok hordozását PCR-val határoztuk
meg.
A leggyakoribb két gén az aac(6’)-Ib és az aph(3’)-Ia volt. Az A. baumannii az
aac(6’)-Ib (29/33), az aph(3’)-Ia (29/33), az aph(3)-VIa (21/33), az ant(3”)-Ia
(23/33) géneket hordozta legtöbb esetben. A K. pneumoniae esetén mindegyik
vizsgált gén előfordult, leggyakrabban az aac(6’)-Ib és az aph(3’)-Ia, amelyek P.
mirabilis esetén is gyakran előfordultak. Az aac(3)-IIa gén kizárólag Klebsiella
pneumoniae (1/12) és Morganella morganii (1/2) fajokban fordult elő. Az armA
gént A. baumannii (19/33), K. pneumoniae (3/12) és P. mirabilis (2/12) esetén
találtunk.
Az I-es típusú integron jelenlétét A. baumanii (18/33), K. pneumoniae (5/12),
Proteus mirabilis (2/12), Enterobacter cloaceae (1/5) és M. morganii (1/2)
esetében detektáltuk. A II-es típusú integron a P. mirabilis-ben (2/12) és A.
baumanii- ban (1/33) volt fellelhető.
A jelen eredményekből, illetve egy korábbi tanulmányban vizsgált Escherichia
coli, valamint Pseudomonas aeruginosa rezisztencia vizsgálatainak
eredményeiből arra következtethetünk, hogy az aminoglikozid rezisztencia
gének eloszlása fajfüggő; összességében a vizsgált ITO-ról származó Gram-
negatív baktériumokban elsősorban az aac(6’)-Ib gén jelenléte a jellemző.
Aggasztó a gyorsan terjedő, számos aminoglikoziddal szemben rezisztenciát
biztosító armA gén fajok közötti terjedése.

Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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LMM.12. Vida Eszter GYTK V.
Laboratóriumi Medicina Intézet

AZ RNASE7/FC FÚZIÓS FEHÉRJE - EGY ÚJ MESTERSÉGES OPSZONIN

Bevezetés: Az elmúlt évtizedekben az antibiotikum rezisztencia elterjedése
globális méretű problémává vált, a rezisztens kórokozók ellen nyújtott kezelési
lehetőségek egyre inkább kimerülőben vannak. Az antimikrobiális kutatások új
irányvonalát jelenthetik a PRR/Fc fúziós proteinek létrehozása. Ezek a
mintázatfelismerő receptor (PRR) doménnal rendelkező, a humán IgG1 Fc
részével fuzionáltatott mesterséges antitestek képesek felismerni a patogének
konzervatív struktúráit, és opszoninként működve immunológiai funkciókat
modulálhatnak. Munkacsoportunk egy RNase7/Fc fúziós fehérjét hozott létre, és
ennek vizsgáltuk meg a biológiai aktivitását.
Módszerek: Az új fúziós fehérje tesztelése során először kötődési vizsgálatokat
végeztünk. Különböző baktériumokat inkubáltunk az RNase7/Fc fúziós
proteinnel, majd egy fluoreszcensen jelölt (PE) anti-humán IgG antitesttel
vizsgáltuk a kötődés mértékét áramlási citométer segítségével. Egy másik
kísérlet során az opszonizált baktériumokhoz Protein A/G-sepharose beadeket
adtunk és fluoreszcens mikroszkóp alatt vizsgáltuk a gyöngyökhöz kötődött
baktériumokat. Az RNase7/Fc opszonizáló hatását áramlási citometriás
fagocitózis kísérletekkel vizsgáltuk, FITC-cel jelölt baktériumokat és
makrofágokat, dendritikus sejteket és perifériás vérből izolált neutrofil
granulocitákat tesztelve. A baktériumok internalizációját konfokális pásztázó
lézer mikroszkóppal ellenőriztük.
Eredmények: Az RNase7/Fc fehérje a Gram-negatív baktériumokhoz kötődött
erősen, különösen a rövid LPS (Re) mutánsok esetében, és jellegzetes
koncentráció és inkubációs idő függést mutatott. A maximális kötődés 5-10
µg/ml RNase7/Fc és 2-4 óra inkubálás után jelentkezett. A fúziós fehérje
kötődése a Gram-negatív baktériumokhoz gátolható volt LPS-sel, de
peptidoglikán vagy muramil-dipeptid molekulákkal nem.  Az opszonizált
baktériumok jól kötődtek a Protein A/G-sepharose beadekhez is. A fagocitózis
kísérletek során az RNase7/Fc fokozta a Gram-negatív baktériumok
fagocitózisát és internalizációját a vizsgált sejtek esetében.
Következtetések: Az expresszált RNase7/Fc fúziós fehérje opszoninként
viselkedik, kötődik Gram-negatív baktériumokhoz, és fokozza azok
fagocitózisát.

Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter
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LMM.13. Károlyi Péter Kálmán ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A FIBRINOGÉN SZINT REFERENCIA ÉRTÉKEI VÁRANDOSSÁG ALATT
ÉS KAPCSOLATUK A POSTPARTUM HAEMORRHAGIÁVAL

Célkitűzés: Vizsgálataink célja a várandósság alatti fibrinogén-szint referencia
értékeinek meghatározása nagy populációban és a vajúdást megelőzően mért
értékek prognosztikai szerepének meghatározása volt.
Módszerek: A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Intézetének
terhesambulanciáján megfordult várandósok körében kértünk hemosztazeológiai
vizsgálatot. A fibrinogén szintek prognosztikai jelentőségét a súlyos vérzéses
szövődmények ritka előfordulása miatt egy 5 éves intervallumban
retrospektíven vizsgáltuk. Kigyűjtöttük a 2009 és 2013 között előfordult
szülészeti vérzéses eseteket beleértve azokat ahol fibrinogén-szint
meghatározásra, transzfúzióra illetve konzervatív kezelésre nem szűnő vérzés
miatt hysterectomiára került sor.
Eredmények: A teljes populáció átlagos (95%CI) fibrinogén-szintje 4,94 g/L
(3,51-7,38 g/L) volt. Az értékek eloszlása a terhességi kortól és a szülésig
hátralevő időtől függetlenül kétosztatú képet mutatott. 5 g/L körüli fibrinogén-
szint érték alig fordul elő. Mind az <5 g/L fibrinogén-szintű populáció, mind a
teljes populáció 5-percentilis értéke (sorrendben 3,43 g/L és 3,51 g/L)
meghaladja a „tankönyvi” nem-terhes fibrinogén-szint normál értékeit. A
vizsgált időszakban masszív transzfúzióra 12 esetben volt szükség, s ezek közül
konzervatív kezelésre nem szűnő vérzés miatt 3 esetben kényszerültünk
méheltávolításra. Mindhárom esetben <3 g/L alatt volt a fibrinogén-szint. A
méh eltávolítása nélkül is sikeresen kezelt esetek között is előfordult két esetben
3 g/L alatti fibrinogén-szint, de további 5 esetben 3 g/L fölötti fibrinogén-szintet
regisztráltunk.
Következtetés: Várandósság során a fibrinogén-szint lényegesen magasabb mint
nem-terhes állapotban. Mivel a fibrinogen mennyiségi kimutatása a Clauss-féle
funkcionális teszten alapul, a várandósok között megfigyelt magas fibrinogen
szintek hátterében nem feltétlenül áll magasabb fibrinogen-antigén szint. A
vizsgált populációban megfigyelt gyakori előfordulás azt sejteti, hogy szerzett
eltérésről lehet szó. Nem tisztázott, hogy a várandósok között megfigyelt extrém
magas fibrinogén-szintek hátterében kóros molekula-szerkezetű fibrinogén
termelődése szerepet játszik-e.

Témavezető: Dr. Póka Róbert
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MOL.1. Viczján Gábor OLKDA BSc IV.
Orvosi Vegytani Intézet

PARP-1 SZEREPE A MAKROFÁG POLARIZÁCIÓBAN

A poli (ADP-ribóz) polimeráz (PARP) enzimek családjába eddigi ismereteink
szerint 17 enzim sorolható. Ide tartozik az általunk is vizsgált PARP-1, az
enzimcsalád egyik legismertebb és egyben talán legjelentősebb tagja is,
melynek pontos szerepe elég sok vitát felvetett, de mára, számos funkciójára
fény derült. A poli-ADP-riboziláció (PARiláció) révén fontos szerepet tölt be
gyulladás során, a sejt túlélésében, DNS javításban, apoptózis-nekrózis
szabályozásában, továbbá a kutatás szempontjából oly fontos makrofág
polarizációban. A makrofág aktiváció klasszikus (M1) és alternatív (M2)
útvonala közül a klasszikus aktiváció során M1 makrofágokban vizsgáltuk a
folyamatot. Kísérleteink során RAW 264.7 egér makrofág sejtvonalat
használtunk. Különböző időtartamú Gram-negatív baktériumok sejtfalában
található lipopoliszaharid (LPS) kezeléseket alkalmaztunk a sejteken. A PARP-1
és tumor nekrózis faktor-α (TNF-α) expresszióját vizsgáltuk, PARilációt pedig a
PAR polimerek detektálásával bizonyítottuk (qPCR és Western blot
kísérletekkel). A kezelés során időfüggő módon csökkent a PARP-1 mennyisége
mRNS és fehérje szinten is. Az LPS prekondíció után második LPS stimulációra
a sejtek csökkent citokin választ adtak, ezekben a sejtekben a PARP-1 szintje is
szignifikánsan alacsonyabb volt. Az LPS kezelés a sejtek életképességét nem
befolyásolta, a PARP-1 szintjének csökkenése nem sejthalál asszociált.
További kísérleteinkben szeretnénk megvizsgálni a PARP-1
downregulációjának mechanizmusát, valamint igazolni a PARP-1 csökkenés és
a gyengébb LPS-re adott válasz közötti közvetlen összefüggést.

Témavezető: Dr. Virág László, Regdon Zsolt
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MOL.2. Johnsen, Erik Otter ÁOK IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

CHARACTERIZATION OF PUTATIVE RETINAL STEM CELLS IN THE
ADULT HUMAN EYE

In lower vertebrates, retinal injury is known to activate neural stem cells (NSCs)
in the ciliary marginal zone (CMZ). Cells expressing markers of NSCs are also
present in the ciliary body epithelium (CE) and in Müller glia in the peripheral
retina (PR) of the human eye. However, these cells seem to be quiescent in the
adult human. We tested whether NSC-like cells could be activated in eyes with
proliferative vitreoretinopathy (PVR). The PR and CE were studied for NSC-
associated markers in human enucleated control eyes and eyes with confirmed
PVR. Furthermore, cells isolated from vitreous samples obtained during
vitrectomies for retinal detachment were directly fixed or cultured and compared
to cells cultured from the post mortem retina and CE. In situ characterization of
the normal eyes revealed robust expression of markers present in NSCs only
around peripheral cysts of the proximal pars plana region and the PR. Although
there were higher numbers of dividing cells in the CE of PVR eyes than in
controls, we did not detect of NSC-associated markers in the CE. In PVR eyes,
proliferation of both non-glial and glial cells co-staining NSC-associated
markers was evident around the ora serrata region. Spheres formed in vitreous
samples from patients with PVR and expressed glial - and NSC-associated
markers. In conclusion, the adult human eye may harbor two different
populations of neuroepithelial stem/progenitor cells, a non-glial and a Müller
glial-like population. Yet, only the glial population responded to retinal injury
by targeted migration into the vitreous.

Témavezető: Dr. Sarang Zsolt
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MOL.3. Kovács Patrik Bence Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet

PSUPER ALAPÚ SHRNS KONSTRUKTOK LÉTREHOZÁSA

A rövid, duplaszálú RNS molekulák (siRNS-ek) bevitele számos organizmusba
a génkifejeződés gátlását idézi elő az RNS interferencia jelenségét kihasználva.
Munkám során olyan vektor konstruktokat hoztam létre, melyek humán és egér
NRF1, NRF2, AMPK génekre specifikus, géncsendesítésre alkalmas
oligonukleotidokat tartalmaznak. Ehhez egy pSUPER RNS interferencia
rendszert használtam, mely tartalmaz egy olyan emlős expressziós vektort,
amely siRNS molekulák intracelluláris szintézisét teszi lehetővé. A
génspecifikus szekvenciákat irodalmi adatokból illetve a Broad Institute, TRC
shRNS könyvtárának adatbázisából gyűjtöttük ki. Az oligonukleotidok
tervezését a Serial Cloner szoftver segítségével végeztük el. A vektorba
ligáláshoz alkalmas teljes szensz oligonukleotid tartalmaz egy BglII
hasítóhelyet, a génspecifikus szakaszt, egy hurok régiót, a génspecifikus szakasz
reverz komplementerét és egy polyT farok régiót. A teljes antiszensz
oligonukleotid szekvenciája ennek pontosan a reverz komplementere, egy 5’
végi Hind III hasítóhellyel. A két egyenként 64 bázisból álló oligonukleotidot
egymáshoz hibridizáltatva hoztuk létre a ligálásra alkalmas inszertet. A
pSUPER plazmidot BglII és HindIII restrikciós enzimekkel hasítottuk és T7
ligáz enzim segítségével végeztük el az inszert ligálást a linearizált plazmidba.
A rekombináns plazmiddal DH5α kompetens sejteket transzformáltunk és
ampicilin tartalmú táptalajon növesztettük őket. A pozítív klónok keresésére
EcoRI/HindIII kettős emésztést alkalmaztunk. A kész konstruktok tranziens és
stabil transzfekcióhoz egyaránt alkalmasak, a target gén funkcionális
inaktiválását eredményezve.
Ezen konstruktokat egér és humán emlőrák sejtekbe szeretnénk transzfektálni és
vizsgálni, hogy a mitokondriáls homeosztázisban szerepet játszó gének
csendesítése különböző kezelések mellett milyen funkcionális változásokat okoz
ezen sejtekben.

Témavezető: Kapitányné Dr. Mikó Edit, Dr. Bay Péter
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MOL.4. Reszegi Andrea Margit Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

POLIFENOLOK HATÁSA A PROTEIN FOSZFATÁZOK AKTIVITÁSÁRA
ÉS DAGANATOS SEJTEK ÉLETKÉPESSÉGÉRE

A polifenolok egy központi egység (pl. szénhidrát vagy flavongyűrű) hidroxil-
csoportjaihoz észterkötéssel kötődő fenolokat (pl. galluszsav) tartalmazó,
természetes eredetű vegyületek. E vegyületek közül az epigallokatekin-3-gallát
(EGCG) és a penta-O-galloil-D-glükóz (PGG) protein foszfatáz-1 (PP1) és -2A
(PP2A) gátló hatását jellemezték, amelyből arra következtettek, hogy e
molekulák hatékonyabban gátolják a PP1-t, mint a PP2A-t. Munkám célja az
volt, hogy további polifenolok hatását tanulmányozzam a PP1 és PP2A
aktivitására, valamint feltárjam, hogy e molekulák hogyan befolyásolják humán
méhnyakrák karcinóma (HeLa) és humán monocita leukémiás (THP-1)
sejtvonalak foszfatáz aktivitását és életképességét.
A vizsgált ellagitanninok (Tellimagrandin 1, Praecoxin B, Mahtabin A,
Pedunculagin, 1,2-di-O-galloil-4,6-HHDF-β-D-glikozid) gátolják a PP1
katalitikus alegység (PP1c) aktivitását (IC50 = 0,22-4,74 µM), valamint a HeLa
lizátum foszfatáz aktivitását (IC50 = 4,43-33,97 µM) is.
A Tellimagrandin-1 hatékonyabban gátolta a PP1c (IC50 = 0,22 µM), mint a
PP2Ac (IC50 = 16,11 µM) aktivitását és nagyobb fokú szelektivitást mutatott a
PP1c iránt, mint a korábban vizsgált EGCG vagy PGG.  Tellimagrandin-1
kezelés hatására a THP-1, illetve HeLa sejtek életképessége csökkent.
Tellimagrandin-1-el történő hosszú távú (24 óra) kezelést követően Western blot
módszerrel vizsgálva, sem a PP1c, sem pedig a PP2Ac esetében nem változott
az enzimfehérjék expressziós szintje. Tellimagrandin-1-el történő rövid távú (1
óra) kezelést követően THP-1 sejtek lizátumában a Jun NH2-terminal kinase
(JNK) fokozott foszforilációját is megfigyelhettük.
Eredményeinkből arra következtetünk, hogy a Tellimagrandin-1 a PP1
nagymértékben szelektív gátlószere és foszfatázgátló hatása daganatos sejtekben
is megfigyelhető. A Tellimagrandin-1 csökkenti a daganatos sejtek
életképességét, amelyben szerepet játszhat a foszfatáz gátlás
következményeként kialakuló magasabb JNK foszforilációs szint is.

Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc, Kónya Zoltán
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MOL.5. Simon Dorina Viktória OLKDA BSc IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

UBIKVITINSZERŰ FEHÉRJÉK KONJUGÁGLÁSA
TRANSZGLUTAMINÁZ ENZIMEK ÁLTAL

Ismereteink bővülésével az utóbbi két évtizedben az ubikvitináció egyszerű
fehérjelebontási szignálból általános poszttranszlációs módosító folyamattá
lényegült át, melynek keretében egy kis fehérje C-terminális glicinjén keresztül
kovalensen kapcsolódik más fehérjék lizil oldalláncaihoz. A módosított fehérjét
ubikvitin (Ub)-kötő domént hordozó fehérjék ismerik fel, és meghatározzák az
ubiquitinált fehérje sorsát. Az ubikvitin-szerű fehérjék (Ubl) az Ub-hez a
szekvencia szintjén változó mértékben homológ, hozzá szerkezetileg nagyon
hasonló (ún. ubiquitin-fold) apró proteinek, melyek hasonló kapcsolási
mechanizmussal módosítanak célfehérjéket és lipideket. Mára több mint tíz
ilyen fehérje ismert.
Az ubikvitináció és az Ubl-konjugáció három enzimet igényel (E1/2/3), melyek
N’-ε-(α-Gly)-Lys izopeptid kapcsolódást hoznak létre. Munkacsoportunk
eredményei arra utalnak, hogy transzglutaminázok (TGM) képesek az Ub-t egy
lépésben fehérjékhez kapcsolni. A TGM-ok több szempontból az E1/2/3
enzimekhez hasonlóan működő, de Ca2+-függő acil-transzferázok, amelyek
fehérjék Gln és Lys oldalláncai között N’-ε-(γ-Glu)-Lys izopeptid
keresztkötéseket teremtenek. Az Ub és az Ubl-ek rendkívül hasonló kapcsolási
mechanizmusának ismeretében indokoltnak gondoltuk, hogy megvizsgáljuk,
valamely TGM képes-e Ubl fehérjéket is használni szubsztrátként.
Ennek érdekében 293T sejtekből, illetve humán vér eredetű mononukleáris
sejtekből RNS-t izoláltunk, cDNS-be írtuk át, és specifikus primerek
segítségével amplifikáltuk a SUMO1, az ISG15, a NEDD8 kódoló szekvenciáit
és a pETDuet-1 prokarióta expressziós vektorba illesztettük őket. A
MAP1LC3B-t kódoló cDNS-t egy eukarióta expressziós vektorból helyeztük át
a pETDuet-1-be. Új konstrukcióink birtokában a négy Ubl fehérjét E.coli
Rosetta2 baktérium törzsben fejeztük ki, és a 6xHis peptid-tag segítségével Ni+-
NTA gyantán tisztítottuk. A rekombináns Ubl fehérjéket és a szintén
baktériumban termelt TGM-okat használva in vitro vizsgáljuk, hogy a TGM
család valamely tagja képes-e kötést létrehozni az Ubl-ek és ismert amin-, vagy
acil- TGM-szubsztrátok között, illetve igyekszünk sejtek lizátumában
célfehérjéket találni és tömegspektrometriával azonosítani.

Témavezető: Dr. Demény Máté Ágoston
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MOL.6. Skopál Adrienn GYTK V.
Orvosi Vegytani Intézet

AZ ADENOZIN 2A RECEPTOR ÉS A KATEPSZIN D PROTEÁZ
KÖLCSÖNHATÁSÁNAK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

Munkacsoportunk korábban azonosította az adenozin 2A receptor C-terminális
domén (A2Ac) és a katepszin D (CtsD) fehérje kölcsönhatását egér peritoneális
makrofágokban (IPMQ).
Az A2A az adenozin receptorok családjába tartozó G-fehérje kapcsolt
transzmembrán receptor, amely rendelkezik egy 122 aminosavból álló, flexibilis
intracelluláris doménnel. Ez a domén lehetővé teszi, hogy az A2A nem csak
receptorként funkcionál, hanem fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakításában is
részt vesz.
A CtsD egy aszpartil proteáz, amely sejtek lizoszómájában található, azonban a
sejtalkotó membránjának sérülése következtében kiszabadulhat a sejtplazmába
és kölcsönhatásba léphet más fehérjékkel. Korábban azonosították a szfingozin
kináz 1, X-kapcsolt apoptózis-gátló fehérje (XIAP), B-sejtes limfóma-2 (Bcl-2)
fehérjéket, mint a CtsD sejtplazmában található szubsztrátjait és igazolták az
apoptózis indukálásában betöltött szerepét.
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk az A2Ac szubsztrátja lehet-e a CtsD
enzimnek. Ennek érdekében az A2Ac domént GST-fúziós fehérje formában
fejeztettük ki E. coli BLR jelű baktérium törzsben. A rekombináns fehérjét
Magne-GST eljárással tisztítottuk a baktérium sejtek felülúszó frakciójából és
felhasználtuk CtsD enzimaktivitás vizsgálatokhoz. A CtsD enzimet specifikus
antitest alkalmazásával egér IPMQ sejtekből izoláltuk immunprecipitációval. Az
immunkomplex aszpartil proteáz aktivitását fluoreszcensen jelölt oligopeptid
szubsztrát alkalmazásával mutattuk ki, az enzim specifikusságát pedig aszpartil
proteáz inhibitor (pepstatin A) gátlással igazoltuk. Ezt követően a rekombináns
GST-A2Ac-t az aktív CtsD enzim jelenlétében inkubáltuk és SDS-PAGE
módszerrel ellenőriztük, hogy proteolitikus hasítás következtében lebomlik-e az
A2Ac fehérje.
Vizsgálatunk eredményeként, azt tapasztaltuk, hogy a makrofágokból izolált
CtsD enzim nem hasította az A2Ac doménjét, tehát nem szubsztrátja a makrofág
sejtekből izolált proteáznak.
Továbbiakban az A2A receptor és a CtsD lokalizációját kívánjuk ellenőrizni a
makrofágokban. Ennek érdekében mCherry fehérjével fúzionálva kívánjuk
kifejezni és nyomon követni a receptort.

Témavezető: Dr. Kókai Endre
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MOL.7. Szabó Krisztina Molekuláris Biológia MSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

CANDIDA ALBICANS SER/THR SPECIFIKUS PROTEIN
FOSZFATÁZÁNAK SZERKEZET-FUNKCIÓ VIZSGÁLATA

A fakultatív patogén gombában, a Candida albicans-ban található egy
gombaspecifikus protein foszfatáz Z1 (CaPpz1) enzim, melynek szerepe van a
kationháztartás fenntartásában, a sejtfal bioszintézisben, a stresszválaszban és a
hifanövekedésben.  A fehérje egy C-terminális katalitikus doménből és egy
rendezetlen szerkezetű N-terminális doménből áll. Az utóbbiban négy
lehetséges fehérjekötő szakaszt azonosítottunk. Ezek szerepének megismerése
érdekében baktériumban termeltettük a vadtípusú CaPpz1-t és ennek olyan
mutáns változatait (delta 1-16, delta 25-43, delta 67-108, és delta 120-142),
amelyekből hiányzik a megnevezésükben szereplő aminosavak közötti
potenciális fehérjekötő szakasz. A foszfatázokat affinitáskromatográfiával
tisztítottuk, és aktivitásukat 32P-miozin könnyűlánc szubsztráttal határoztuk
meg. Előzetes adataink szerint a delta 1-16 mutáció jelentősen csökkenti a
foszfatáz specifikus aktivitását.
Az egyes régiók funkcióját olyan mutáns ppz1 Saccharomyces cerevisiae
törzsben tanulmányoztuk, amelyben ki volt ütve a CaPPZ1 génnel ortológ
élesztőgén. A komplementációs vizsgálatokhoz a kis kópiaszámú YCplac111
vektorba klónoztuk a S. cerevisiae PPZ1 promotert, és mögé illesztettük a
vadtípusú CaPpz1-et vagy a deléciós mutánsokat kódoló DNS szakaszokat. A
plazmidok transzformálása után megvizsgáltuk az élesztősejtek koffein iránti
érzékenységét. Eredményeink szerint a delta 67-108 és delta 120-142 mutáns
fehérjék expressziója a vadtípusú CaPpz1-hez hasonlóan komplementálta a
Ppz1 hiányát, míg a delta 1-16 és delta 25-43 mutáns fehérjék nem voltak
képesek a kiütött foszfatáz funkcióját helyettesíteni.
Tehát megállapítottuk, hogy a CaPpz1 foszfatáz fiziológiás működéséhez
szükség van az N-terminális régióban található két peptidszakaszra, amelyek
valószínűleg az enzim in vivo aktivitásában és/vagy fehérje kölcsönhatásaiban
játszanak szerepet.  Munkánkat az OTKA K108989 pályázat tette lehetővé.

Témavezető: Dr. Farkas Ilona
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MOL.8. Tari Dóra ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet

AZ INZULINREZISZTENCIA MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSÁNAK
VIZSGÁLATA VÁZIZOMZATBAN

A terhesség során drámaian megváltoznak a sima- és vázizom kontraktilis
tulajdonságai. A megváltozott fenotípus a szerkezeti, kontraktilis és receptor
fehérjék eltérő génexpressziójával jár. Az izomadaptációt szabályozó egyik
többszörös hatásmechanizmusú szabályozó elem a smoothelin-szerű fehérje-1
(SMTNL1). Az SMTNL1 a citoszolban a miozin foszfatázhoz kötődve gátolja
annak miozin könnyű láncot defoszforiláló aktivitását, ami a sejtek kontraktilis
sajátságait is befolyásolhatja. Az SMTNL1 a ciklikus nukleotid függő protein
kinázok (PKA és PKG) általi foszforiláció hatására a sejtmagba transzlokálódik
és ott a progeszteron receptor transzkripciós kofaktoraként működik. A glükóz-
és zsírsav-anyagcserében, a gyulladásos folyamatokban valamint a sejtciklusban
résztvevő gének expresszióját szabályozza.  Célunk az SMTNL1 terhesség
során kialakuló patológiás állapot, az inzulinrezisztencia molekuláris
mechanizmusában betöltött szerepének vizsgálata volt. Vizsgálatainkhoz
differenciáltatott c2c12 vázizom sejtkultúrákból származó mintákat, illetve
kontroll és terhes smtnl1 wt és ko egerek vázizom biopsziáit és vérmintáit
használtuk. A vázizom izotípusának markereit- a miozin nehézlánc 1, 2a és 2b-
használva megállapítottuk, hogy a terhességi hormonok hatására a
glikolitikusabb 2b izomrostok száma megemelkedett. Az SMTNL1 az inzulin
jelátviteli pálya elemeinek, így az inzulinreceptor-szubsztrát (IRS) fehérjék, az
Akt protein kináz és a glükóztranszporter 4 expresszióját is szabályozza.
Emellett az IRS és Akt fehérjék Ser oldalláncainak foszforilációja is fokozódott.
Az IRS tirozin foszforilációi helyett a szerin aminosavakon történő módosítása
alternatív mechanizmus, amely az inzulin-jelátvitel károsodásához vezethet és
inzulinrezisztenciát okozhat. Az SMTNL1 molekuláris funkcióinak
tanulmányozásával potenciális terápiás célpontokat azonosítunk a terhességi
preeclampsia, a koraszülés, a magas vérnyomás, valamint a cukorbetegség
kezeléséhez.

Témavezető: Dr. Lontay Beáta, Tamás István
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MOL.9. Thalwieser Zsófia Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet

A PROTEIN FOSZFATÁZ 2A ÉS A FLOTILLIN-1 FEHÉRJE
KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A szerin-treonin (Ser/Thr) specifikus foszfatázok csoportjába tartozó protein
foszfatáz 2A (PP2A), szerkezeti felépítését tekintve három alegységből áll. Az
A szerkezeti és a C katalitikus alegység dimerjéhez, egy harmadik úgynevezett
B regulátor alegység (PP2A B) kapcsolódik. A különféle B alegységek a
holoenzimek szubsztrátspecificitását és a sejten belüli lokalizációját határozzák
meg. Munkacsoportunk korábban tüdő artéria endotél sejtekből végzett pull
down kísérletből származó minta tömegspektrometriás analízisével, a flotillin-1
fehérjét, mint a rekombináns GST-PP2A Bα fehérje új kölcsönható partnereként
azonosította. A flotillin fehérjék a sejtfelszíni receptorok és a citoszkeleton
közötti kapcsolat létrehozásában, jelátviteli folyamatokban részt vevő
membránfehérjék.
Jelenlegi munkánk célja volt, a PP2A holoenzim és flotillin-1 fehérje
kölcsönhatásának további vizsgálata, melyhez az alábbi kísérleteket terveztük
elvégezni. Tüdő artéria endotél sejtekből készített cDNS felhasználásával a
flotillin-1 szekvenciájának felsokszorosítása szubklónozásra alkalmas
primerekkel, majd a pGEX-4T-2-flotillin-1 rekombináns plazmid létrehozása. A
rekombináns GST-flotillin-1 termeltetésének optimalizálása eltérő IPTG
koncentráció és hőmérséklet alkalmazásával. A tisztított GST-flotillin-1 és
PP2A holoenzim közti kölcsönhatás vizsgálata pull down kísérletben endotél
sejtek felhasználásával. A PP2A Bα és flotillin -1 kölcsönhatás sejten belüli
lokalizációjának vizsgálatához immunfluoreszcens kísérletek elvégzése,
valamint a kölcsönhatás fiziológiai jelentőségének tisztázása.
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy sikeresen előállítottuk a pGEX-4T-
2-flotillin-1 rekombináns plazmidot, optimalizáltuk a GST-flotillin-1 fehérje
termeltetését. A tisztított GST-flotillin-1 fehérje képes volt a PP2A holoenzim
A, C és Bα alegységét pull down kísérletben megkötni. Az endogén fehérjék
közötti kölcsönhatást immunprecipitációs és immunfluoreszcens kísérletekkel
igazoltuk. A továbbiakban szeretnénk a PP2A Bα és flotillin-1 fehérjéket
specifikus siRNS-ek felhasználásával depletálni az endotél sejtekben és a
csendesítés hatását megvizsgálni.

Témavezető: Dr. Boratkó Anita
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MOL.10. Vágó Judit Molekuláris Biológia MSc II.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

SEPTINEK PORCOSODÓ HUMÁN MEZENHIMÁLIS ŐSSEJT
KULTÚRÁKBAN

A septinek erősen konzervált proteincsaládba tartozó fehérjék az eukarióta
szervezetekben. Olyan GTP-kötő fehérjékről van szó, melyek hetero-oligomer
komplexek és más, magasabb szintű struktúrák kialakítására alkalmasak.
Képesek kijelölni különböző specializált membránrégiókat, mint a dendritek
tüskéi, az élesztők bimbói, illetve a primer cilium. Diffúziós barrierek
alkotóiként illetve jelátviteli központok alkotóiként is leírták már őket, valamint
szerepük van a vezikulumok mozgatásában, a sejtek polaritásának
fenntartásában és sejtosztódásban is. Mindezek alapján a citoszkeleton negyedik
fő alkotójaként kezdik e fehérjéket számon tartani.
A chondrogenesis folyamata kalcium-dependens szignalizációs útvonalak által
szabályozott. Laboratóriumunkban korábban kimutatták, hogy a raktárvezérelt
kalcium belépés (SOCE - store-operated Ca2+ entry) a porcosodó sejtekben
rendkívüli fontossággal bír és annak működését alapvetően a STIM1 és Orai1
molekulák interakciója váltja ki. A septinek olyan specifikusan lokalizált
plazmamembrán doméneket is képeznek, amik fontosak a STIM1–ORAI1
szignalizációban. Bizonyos septinek (2-es, 4-es és 5-ös) kiütése vagy
átrendeződéseinek gátlása forchlorfenuronnal (FCF) a SOCE, illetve az ahhoz
képest downstream található folyamatok (NFAT4 nukleáris transzlokáció)
gátlását eredményezi.
A septinek és a SOCE kapcsolatát eddig még nem vizsgálták a porcfejlődés
során. Kísérleteink során FCF-fel gátoltuk humán mesenchimális őssejtek
septin-átrendeződését, ezen sejteken single cell kalciumméréseket végeztünk a
SOCE változásainak vizsgálatára. Kondrogenikus tenyésztésük során a
porcosodás folyamatát vizsgáltuk differenciációs markerek expressziós
analízisén és metakromáziás extracelluláris mátrix termelésük szövettani
tanulmányozásán keresztül. Különböző septin altípusok kerültek kimutatásra
RT-PCR, western blot és immuncitokémiai vizsgálatokkal. Végül vizsgáltuk az
FCF-kezelés által kifejtett hatást sejtjeink osztódó- és életképességére.
Eredményeink arra utalnak, hogy a septinek a SOCE-folyamatában betöltött
szerepükön keresztül befolyásolják a porcfejlődés folyamatát: gátlásuk a
porcosodásra negatív hatással bír.

Témavezető: Dr. Zákány Róza, Takács Roland Ádám
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NPER.1. Collins, Clifford ÁOK IV.
NK Magatartástudományi Intézet

PUBLIC ATTITUDES ASSOCIATED WITH MENTAL ILLNESS

According to the World Health Organization, "one in four people in the world
will be affected by a mental or neurological disorder at some point in their lives"
These mental disorders are manageable or even curable, but "nearly two-thirds
of people with a known mental disorder will never seek help from a health
professional", mostly due to public perceptions regarding mental illnesses and
stigma towards people with mental illnesses.
The aim of this project was to investigate these attitudes and the possible factors
that influence them. We surveyed hundreds of people and we considered many
potential factors including age, sex, religion, educational status (as a proxy for
socioeconomic status), visibility (knowledge of someone with the illness),
nationality and country of residence (we focused on two countries: Nigeria and
Hungary), and medical knowledge (medical students and medical practitioners).
In the project, we focused on Depression and Schizophrenia as models of mental
illnesses. We used Asthma as control.
The questionnaire started with a short clinical vignette of a named person (male
or female) with an unnamed illness (Depression or Schizophrenia or the control:
Asthma). The cases where personalized and included  the main classical
symptoms of the illnesses. It was then followed by 45 questions, ranging from
public perception of the causes of the illness and predictions about the patient's
character, to suggestions the respondent would give to the patient and
behaviours the respondent would exhibit towards the patients.
Based on statistical analysis of this survey, we would like to point out the main
features of public prejudice associated with mental disorders. Hopefully, it will
help the better understanding of this dangerous phenomena which might prevent
the patients from seeking the right professional treatment.

Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika, Dr. Tisljár-Szabó Eszter
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NPER.2. Bábel Szonja ÁOK VI.
Neurológiai Klinika

DICLOFENAC TARTALMÚ PARENTERALIS KÉSZÍTMÉNY ACUT
HATÁSA AZ AGYI VÉRÁTÁRAMLÁSRA

BEVEZETÉS: Számos korábbi tanulmány igazolta, hogy egyes non-steroid
gyulladáscsökkentők (NSAID) az agyi véráramlást kedvezőtlenül befolyásolják,
melynek hátterében feltehetően a prostaglandinok mediálta vasodilatatio gátlása
áll. Kísérletünkben 75 mg, intravénásan alkalmazott diclofenac (NSAID) agyi
keringésre kifejtett acut hatását vizsgáltuk.
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK: A vizsgálatba 10 lumboischialgias pácienst
vontunk be, akik a vizsgálatot megelőző 1 hónapon belül nem szedtek NSAID
tartalmú készítményt és előzményükben nem szerepelt sem cerebro-, sem
cardiovascularis esemény. Mind a diclofenac beadása előtt, mind a beadás után
1 órával mértük a jobb oldali arteria cerebri mediaban (ACM) a
lélegzetvisszatartás okozta hipercapnia által kiváltott áramlási sebesség
növekedés mértékét (cerebrovascularis rezervkapacitás, CRC), valamint
követtük a bal oldali arteria cerebri posteriorban (ACP) a vizuális stimuláció
(olvasás) kiváltotta áramlási sebességváltozást. A gyógyszeradás előtti és utáni
élettani értékeket, valamint az ACM-ban mért CRC-t páros t-teszttel, a vizuális
stimuláció következtében kialakuló sebességváltozást az ACP-ban ismételt
méréses variancia-analízissel, a maximális változás mértékét páros t-teszttel
hasonlítottuk össze.
EREDMÉNYEK: Az ACM-ban szignifikánsan kisebb volt a hipercapnia által
kiváltott áramlási sebesség fokozódás mértéke (CRC) a diclofenac adása után
(31.0±5.6%), mint az előtt (36,1±6.5%; p=0.0002). Az ACP-ban az olvasás
hatására létrejövő relatív áramlási sebességváltozás (p=0.0247), csakúgy, mint
az olvasás során kialakuló relatív maximális sebességváltozás mértéke (123,3±
7,0% versus 130,0± 8,0%; p=0.0093) is szignifikánsan alacsonyabb volt a
diclofenac adása után a gyógyszermentes állapothoz képest.
KÖVETKEZTETÉS: Eredményeink azt jelzik, hogy a 75 mg parenteralisan
alkalmazott diclofenac hatására már röviddel a beadás után csökken az agyi erek
vasodilatatios kapacitása, s a neurovascularis kapcsolat is károsodik. Adataink
arra hívják fel a figyelmet, hogy a diclofenac adása csökkent vér- és/vagy
oxigén ellátás, illetve fokozott vér- és/vagy oxigén igény esetén növelheti a
kedvezőtlen klinikai kimenetel rizikóját.

Témavezető: Dr. Oláh László
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NPER.3. Balogh Eszter ÁOK VI.
Neurológiai Klinika

AZ AGYI VAZOREAKTIVITÁS VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES
FIATALOKBAN DIREKT ÉS INDIREKT FÉNY/SZÖVEG STIMULÁCIÓ
UTÁN A LÁTÓKÉREGBEN TRANSCRANIALIS DOPPLER
SEGÍTSÉGÉVEL

Bevezetés: Monitorról olvasva jobban elfáradunk, mintha ugyanazt a szöveget
könyvből, reflektált fénnyel olvasnánk. Feltételeztük, hogy a direkt fényingerlés
„jobban kimeríti” a látókérget ellátó rezisztenciaerek vazoreaktivitását, mint az
indirekt fénystimuláció.
Célkitűzés: Vizsgálatunkban 20 egészséges önkéntes (10 férfi és 10 nő,
átlagéletkor 24.1±1.3 év) ipadről és papírról olvasott 15-15 percen keresztül. A
vizuális stimuláció hatására az arteria cerebri posteriorban (ACP) kialakuló
sebességváltozást vizsgáltuk transcranialis Dopplerrel.
Módszerek: Vérvizsgálatokkal és vérnyomásméréssel igazoltuk, hogy az
egyetemisták nem szenvednek az agyi ereket károsító betegségekben. A 15 perc
papír, illetve ipad olvasás sorrendjét sorsolással randomizáltuk. Mind a papírról,
mind az ipadről történő olvasási periódus után mértük az ACP-ban bekövetkező
sebességváltozást. A statisztikai analízis során ismételt méréses variancia
analízist és páros t-tesztet használtunk.
Eredmények: A papírról és ipadről történő olvasás alatt az áramlási
sebességváltozás nagysága (119,0±5,8% vs 119,7±5,4%, p=0,39) és a
maximális érték elérésének latenciája (13,5±2,5s vs 14,9±4,5s, p=0,12) is
hasonló volt. A papírról ill. az ipadről olvasás után sem az áramlási sebesség
növekedés (118,4±4,8% vs 118,7±5,6%, p=0.79), sem a maximális érték
elérésének ideje (14,5±6,6s vs 14,3±3,6s, p=0.83) nem különbözött
szignifikánsan.
Konklúzió: Az ipadről történő olvasás után is hasonló volt a vizuális stimuláció
kiváltotta áramlási sebességváltozás, mint papírról olvasás után. A jövőben azt
vizsgáljuk, rosszabb-e a vizuális elemeket tartalmazó tesztek eredménye direkt
fényben való olvasás után, mint reflektált fény után.

Témavezető: Dr. Csiba László, Dr. Oláh László
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NPER.4. Csikai Enikő Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

A NEUROPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLAT SZEREPE A KORAI
KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓBAN

A komplex kardiológiai rehabilitáció részét képező pszichológiai intervenciók
jelentőségéről széles körben találhatunk publikációkat. Ezek leggyakrabban a
késői időszakban meghatározó stresszkezelő módszerek tanítását, a betegséggel
való megküzdés elősegítését helyezik előtérbe. Eddig alig irányult figyelem a
neurokognitív funkciók lehetséges zavarainak korai rehabilitációjára e betegek
körében, miközben ismert, hogy kardiológiai betegeknél keringési zavar
következtében kialakulhatnak neurokognitív zavarok (elsősorban a figyelem,
memória, tanulás, végrehajtó funkciók, pszichomotoros tempó eltérései).
A Kenézy Gyula Kórház és a DE Klinikai Központ 2015 januárban közösen
indított komplex korai kardiológiai rehabilitációs ellátását multidiszciplináris
team végzi, melynek egy pszichológus is tagja.
Vizsgálatunk célja áttekintést nyerni arról, hogy vannak-e neurokognitív
eltérések a Korai Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon fekvő betegeknél, és
szükség van-e esetükben neurokognitív rehabilitációra. Ennek felmérésére
esettanulmány sorozatot végeztünk figyelembe véve az osztályon előforduló
kórképeket. A vizsgálati mintát 14 fő, 8 férfi és 6 nő alkotja (41-77 éves korig,
átlag életkoruk 62 év). Közülük 11 fő szívműtét után került az osztályra, 2 fő
infarktust követően, 1 fő szívkatéterezést megelőzően.
A vizsgálati személyek kitöltötték a Beck Depresszió Kérdőív rövidített
változatát és a Lelki Egészség Kérdőívet (GHQ-12). Ezután történt a
neurokognitív állapot részletes felmérése, amihez a következő tesztbattériát
állítottunk össze: Montreal Kognitív Felmérés, a Rey Auditív Verbális Tanulási
Teszt, a Betűfluencia-teszt és a Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt próbái közül
a Mozaik-próba, Szimbólum-keresés, Kódolás és Számterjedelem. A vizsgálat
személyenként 1-1,5 órát vett igénybe.
Az adatokat z-próbával elemezzük, mely módszer lehetővé teszi, hogy az egyedi
eseteket standard értékekhez viszonyítsuk. Így minden beteg esetében
meghatározható egy neuropszichológiai profil. Ezek alapján írjuk le, hogy
milyen tipikus neurokognitív eltérések, mintázatok jelennek meg, illetve, hogy
milyen területen van szükség fejlesztésre.

Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika, Bodor Bernadett
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NPER.5. Hudák Lilla ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Neurológiai Osztály

EPILEPSZIÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PALINOPSIA ÉS AUTOSCOPIA

Háttér: A palinopsia a vizuális képzet továbbélése vagy vissza-visszatérő
jelentkezése az észlelést követő időszakban, amikor az eredetileg észlelt
szituáció már megváltozott.  Anatómiai okai nem teljesen tisztázottak, parieto-
occipitalis és temporo-occipitalis laesióval hozták összefüggésbe. Az autoscopia
egy testen kívüli vizuális élmény, mely alatt úgy érzi a beteg, mintha elhagyná a
saját testét és kívülről szemlélné a dolgokat. Parietális, temporális és occipitális
lebenyt érintő epilepszia kapcsán számoltak be róla.
Célkitűzés: Vizsgálatom célja a palinopsiás és autoscopiás tünetek
patomorfológiai és EEG eltéréseinek összehasonlítása.
Módszerek: A Kenézy Gyula Kórház Epilepszia Szakrendelésén gondozott
palinopsiás és autoscopiás betegek klinikai adatainak feldolgozása és elemzése.
Eredmények: 6 palinopsiás beteget vizsgálva 5 betegnél az első roham során
jelentkeztek a tünetek, 1 betegnél 41 évvel később. 2 betegnél egyszerű parciális
roham (SPS), 3 betegnél komplex parciális roham (CPS), 1 páciensnél pedig
egyszerű és komplex parciális roham fordult elő. A rohamok 4 betegnél
generalizálódtak. Minden esetben igazolódott agykárosodás: poszttraumás hátsó
scala laesio, parieto-occipitalis vagy occipitalis atrófia, aneurysma, temporális
fejlődési anomália. 3 betegnél occipitalisan tranziens kóros lassú EEG-t, 1
betegnél temporalisan tranziens körülírt EEG-t észleltek. 1 palinopsiás beteg
szedett karbamazepint és clobazamot.
A 4 autoscopiás jelenség egyike sem az első roham alkalmával jelentkezett. 3
betegnél CPS, 1 betegnél SPS szerepel a kórtörténetben. Minden esetben
előfordult generalizálódó parciális roham. 2 betegnél mutattak ki agykárosodást
a temporális és parietális lebenyben. 2 betegnél temporalisan és occipitalisan
tranziens kóros lassú EEG-t, 1 betegnél temporalisan tranziens körülírt izgalmi
EEG-t detektáltak. A betegek az autoscopia jelentkezésekor lamotrigint,
valproátot, oxcarbazepint vagy carbamazepint szedtek.
Következtetések: A fenti adatok megfelelnek az irodalomban leírtaknak. Az
agyi patomorfológiai és EEG eltérések többségében magyarázatot adtak a
klinikai képre.

Témavezető: Dr. Clemens Béla
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NPER.6. Nagy Vanda ÁOK VI.
Pathologiai Intézet, Neuropathologiai Tanszék

A TÁPLÁLKOZÁS IDEGRENDSZERI SZABÁLYOZÁSÁNAK
VIZSGÁLATA

Az agy fogadja és integrálja a perifériás szervek felől érkező hormonális és
neuronális szignálokat. Ezen adathalmazt a hypothalamus és az agytörzs
dolgozza fel. A hypothalamus egy komplex szabályozási kört képvisel, mely
kapcsolatban áll a neocortex, subcorticális régiók, limbikus/mesolimbicus
rendszer régióival. Ezen területek felelősek az étvágy, a jóllakottság, az öröm
érzetéért, tehát mindazokért, melyek alapvetően meghatározzák a táplálkozási
viselkedést.
A melanin koncentráló hormon (MCH) jelentőségét az energia háztartásban ill a
táplálkozási viselkedésben számos kísérleti eredmény támasztja alá. Ez a 19
aminosavból felépülő neuropeptid emlősökben főként a laterális hypothalamus
és zona incerta területén koncentrálódik. Két G-proteinhez kapcsolt fehérjéhez
kötődik, az MCH-R1 (melanin koncentráló hormon1) receptorhoz és MCH-R2
receptorhoz. Az MCH-R1 receptor nagy mennyiségben expresszálódik a humán
agyban, valamint a rágcsálókéban, nagy szerepet tulajdonítanak neki az étvágy,
a stressz, a szorongás és a depresszió szabályozásában, valamint bizonyítottan
része az energia homeosztázis szabályozásának.
Kísérleteinket humán, formalin fixált, paraffinba ágyazott mintákon végeztük.
Célkitűzéseink közé tartozott a MCH és MCH-R1 fehérjék humán
hypothalamusban történő azonosítása, illetve azok megoszlásának vizsgálata.
Első lépésként elvégeztük a kísérletek során alkalmazott antitestek és a kísérleti
körülmények optimalizálását. Vizsgálatainkat kromogénes immunhisztokémiai
módszerrel végeztük, amelyhez nyúlban, illetve kecskében termeltetett MCH és
MCH-R1 elleni specifikus antitesteket használtunk. A jelölődések láthatóvá
tétele DAB-bal (3,3'-Diaminobenzidine) illetve VIP-pel (very intense purple),
míg a sejtmagok festése haematoxilinnel történt.
A megfelelő kísérleti körülmények beállítása után, humán hypothalamusban
mind a MCH, mind a MCH-R1 elleni antitesttel immunpozitivitást figyelhettünk
meg. Mindemellett MCH és MCH-R1 jelölődést tapasztaltunk a thalamusban és
a substantia nigra területén is. A továbbiakban tervezzük kettős jelölések és
fluorescens immunhisztokémiai kísérletek elvégzését.

Témavezető: Dr. Hortobágyi Tibor, Pocsai Krisztina
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NPER.7. Orgován Dávid ÁOK VI.
Neurológia Klinika

AZ OCCIPITALIS KÉREG AKTIVÁCIÓJA OLVASÁS HATÁSÁRA VAK
ÉS LÁTÓ EMBEREKBEN

Absztrakt
Noha képalkotó vizsgálatok korábban igazolták, hogy a Braille-olvasás
occipitalis cortex aktivációt okoz vak személyekben, nagyon kevés adat áll
rendelkezésre a neuronális aktiváció kiváltotta áramlás növekedésének
mértékéről és az áramlás változás dinamikájáról ezekben a személyekben.
Kísérletünk célja az arteria cerebri posteriorban (ACP) kialakuló áramlási
sebesség változásának tanulmányozása volt fiatal korban megvakult (n=11),
illetve látó önkéntesekben (n=10) Braille-írás, és írott szöveg olvasásának
hatására.
Két kísérleti protokollt használtunk: a “Nyugalom-Olvasás” protokoll során az
olvasási fázis közben tapasztalt ACP áramlási sebesség növekedést
hasonlítottuk a nyugalmi állapothoz, amikor mind a látó mind a vak önkéntesek
csukott szemmel ültek. Az “NLC-Olvasás” protokoll során az ACP-ban az
olvasási fázisban történt áramlási sebesség változásokat nem lexikális
karakterek (NLC) olvasásakor mért sebességekhez viszonyítottuk. A két
protokoll használata lehetőséget adott arra, hogy a komplex olvasási stimulus
(fény + olvasás látókban, és kéz mozgatás + olvasás vakokban) és önmagában
az olvasás hatását elkülönítve vizsgáljuk. A statisztikai analízis során ismételt
méréses variancia analízist, valamint páros és páratlan t-tesztet használtunk.
A nyugalmi fázishoz képest az írott szöveg olvasása látókban szignifikánsan
nagyobb áramlási sebesség emelkedést eredményezett (25,9±6,9%) az ACP-ban,
mint a Braille-írás olvasása vak személyekben (10,0±5,0%). Az “NLC-Olvasás”
protokoll során azonban, amikor az áramlási paraméterek változását az olvasási
fázis alatt az NLC olvasása során mért sebességekhez viszonyítottuk, a látó
(8,1±3,5%) és vak (10,5±4,5%) személyekben hasonló mértékű áramlási
sebesség emelkedés volt tapasztalható az ACP-ban.
A fenti eredmények azt igazolták, hogy a Braille-olvasás vakokban hasonló
áramlás növekedést (≈10%) eredményezett az occipitális kérget ellátó
artériában, mint önmagában az olvasás látókban (≈8%), míg a complex olvasási
stimulus (fény + olvasás) során a látókban észlelt maradék kb. 18% ACP
áramlási sebesség emelkedést a fény stimulus okozta.

Témavezető: Dr. Oláh László
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NPER.8. Sorosi Dóra Diána ÁOK VI.
Pszichiátriai Tanszék

ALEXITÍMIA ÉS MALADAPTÍV SÉMÁK VIZSGÁLATA ASZTMÁSOK ÉS
EGÉSZSÉGESEK KÖRÉBEN

Az asztma betegség kialakulásának háttere még nem teljesen tisztázott. 2014-
ben 300 millió embert érintett a világon, s ez a szám növekszik; ráadásul az
asztmás betegek 10%-a a refrakter asztma csoportjába sorolható, ahol a tünetek
súlyosabbak, és a konvencionális szteroid terápiára az elvárásnál kevésbé
reagálnak. Ezért fontos volna a rizikótényezők és összefüggések kutatása, illetve
más megközelítésű gyógymódok vizsgálata.
Különösen felderítetlen terület az asztma pszichés háttere. Pályamunkám célja,
hogy az asztma betegség és az alexitímia, valamint a maladaptív sémák jelenléte
közötti összefüggést vizsgálja.
Kutatásom során 20 tagú asztmás és 20 tagú kontrollcsoportot mértem fel a
magyar nyelvű, 20 elemű Torontói Alexitímia Skála (TAS-20), és a magyar
Young-féle séma kérdőív segítségével. Az asztmás csoportban 4 valószínű és 1
biztosan alexitímiás, míg az egészséges csoportban 1 valószínű és 1 biztosan
alexitímiás személy jelenlétére derült fény. A Young-féle séma kérdőív az
asztmás csoport 20 tagjában a 19 séma közül 7 féle, összesen 23 maladaptív
séma jelenlétét mutatta, míg a kontrollcsoportban 4 féle, összesen 16 séma
jelenléte igazolódott. Ezt követően kétmintás Student t-próba segítségével
hasonlítottam össze az asztmás és a kontroll csoport pontértékeit kategóriánként.
P=0,05 szignifikancia szintet megadva alexitímia tekintetében szignifikáns
eltérés volt látható az Érzelmek azonosításának nehézsége faktorban
(p=0.02358) - az asztmás csoport magasabb pontértékeket mutatott. A
maladaptív sémákat illetően egy kategóriában, a Bizalmatlanság-Abúzus
sémában bizonyult szignifikánsnak az asztmás és a kontrollcsoport eltérése (p=
0.04106); az Önfeláldozás séma esetén az eltérés közel szignifikáns
(p=0.05082).
Bár a vizsgálat alacsony elemszámú, több korábbi vizsgálat eredményeit erősíti,
melyek szerint az asztma összefüggést mutat maladaptív sémák jelenlétével és
magasabb alexitímiával. Ez aláhúzza a pszichés segítségnyújtás jelentőségét a
betegségben. Érdemes volna további magyar kutatások végzése nagyobb
populációkban, esetleg vizsgálva az időbeliséget, a nemek különbségeit, és
pszichoterápia alkalmazásának eredményességét is.

Témavezető: Dr. Égerházi Anikó
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NPER.9. Al sultan Ahmed Y ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

TCD AND INVOS MEASUREMWNTS IN CAROTID ENDARTERECTOMY

Cerebral oxygen saturation and middle cerebral artery flow velocity changes
during carotid endarterectomy
Introduction: Neurological status of the carotid endarterectomy (CEA) patients
can be monitored easily during regional anesthesia. The aim of our prospective
study was to assess the changes in middle cerebral artery velocity (MCAv) and
cerebral O2 saturation(rSO2) in patients with or without neurological symptoms
during CEA.
Methods: 106 patients scheduled for CEA under LA (local anesthesia) were
included for monitoring, among them bilateral transcranial Doppler (TCD)
sonography was performed in 44 patients. We recorded all data at 8 stages of
surgery: before regional block, after completing regional block, before clamp,
after clamp, 5 minutes after clamp, 10 minutes after clamp, declamp, post
operatively.
Results: In the total cohort, rSO2, the MCAv and the pulsatility index (PI)
significantly decreased during clamping on the affected site, and decreased
compared to the non-affected side too.  The higher change was observed in the
MCAv . After declamping we found a significant increase in MCAv (+30%) and
rSO2 (+18,3%), that continued during the postoperative period.
In patients with intraoperative neurological symptoms:
-rSO2 significantly decreased in the affected side compared to the non-affected
side, a 24% decrease after clamp was observed in the affected side (compared to
14% decrease in the group without symptoms)
-MCAv significantly decreased after clamp in the affected side (75% compared
to 47% decrease in the group without symptoms)
Discussion: The clamping of the internal carotid artery significantly decreases
both rSO2 and MCAv in the affected side. Decreasing in percent is higher in the
MCAv than in the rSO2. We found a significantly higher decrease in rSO2
(24% / 14%) and MCAv (75% / 47%) in patients with intraoperative
neurological symptoms. The significant decrease of the pulsatility index during
clamp time in the affected side indicates dilatation of the resistance arterioles.
References:
Pennekamp CW: Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013;46(4):397-403.
Pennekamp CW: Cerebrovasc Dis. 2012;34(4):314-21.

Témavezető: Dr. Gyöngyösi Zoltán
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NPER.10. Diószeghy Boglárka ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

A TETRAGRAPH, EGY ÚJ ELECTROMYOGRAPHIÁS ALAPÚ
NEUROMUSCULARIS MONITOR ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES ÖNKÉNTESEKEN

Bevezetés: Neuromuscularis monitorozással (NMM) jelentősen csökkenthető a
postoperativ légzési elégtelenség és residualis curarisatio előfordulása. Azonban
az intraoperativ NMM továbbra sem része a rutin anaesthesiologiai
gyakorlatnak. Az acceleromyographiás elven működő monitorok sokszor
túlbecsülik a train-of-four (TOF) értéket, ami csökkenti megbízhatóságukat.
Kutatásunk célja egy új, electromyographiás alapú monitor, a TetraGraph
(Acacia Designs BV, Amsterdam) tesztelése volt egészséges önkénteseken.
Vizsgáltuk a mérések pontosságát, az eszköz biztonságosságát és a stimulálás
által kiváltott fájdalomérzet nagyságát.
Módszerek: A mérésbe 10 férfit és 10 nőt vontunk be (életkor 28,7±9,71 év,
BMI 23,82±4,47), akiknek vakosított randomizáció alapján a bal vagy jobb
karját vizsgáltuk. Single Twitch (ST) és TOF módokban, bőrfelszíni
elektródákon keresztül, növekvő áramerősséggel (10-60 mA), hármas
sorozatokban stimuláltuk a nervus ulnarist. Vizsgáltuk a musculus abductor
digiti minimiről (mADM) és a musculus adductor pollicisról (mAP) elvezetett
izom akciós potenciálokat (AP). Az önkéntesek vizuális analóg skála (VAS)
segítségével értékelték a stimulálások fájdalmasságát. Rögzítettük a
küszöbpotenciálokat, ahol az első izom-összehúzódás megjelent.
Eredmény: Az áramerősség növelésével párhuzamosan a VAS pontszámok
nőttek (ST r=0,803, TOF r=0,823, p<0,001), a nemek között nem volt
szignifikáns eltérés. Az áramerősség növelésével az AP-ok nagysága
párhuzamosan nőtt (mADM r=0,665, mAP r=0,663, p<0,001). A ST módban
kiváltott AP-ok azonos áramerősségnél mért ingadozása a mérések 80,1%-ban
maradt 1 mV alatt. A sorozatonkénti TOF arány ingadozás a mérések 83,1%-
ban esett a 0,9-1,1 range-be. A küszöbpotenciál meghatározása szempontjából
80%-os egyezés volt a készülék és a klinikai vizsgálat között. A nőknél
alacsonyabb áramerősségre volt szükség az AP-ok kiváltásához (20 vs. 30 mA,
p<0,005).
Megbeszélés: A TetraGraph első prototípusa biztonságosan alkalmazható
egészséges önkénteseken, tolerálható fájdalomérzet mellett. A mérések
minőségét a demográfiai paraméterek nem befolyásolták. A mérések pontossága
elfogadható, de a gyártónak további fejlesztéseket javasoltunk.

Témavezető: Dr. Pongrácz Adrienn, Dr. Nemes Réka
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NPER.11. Fedor Marianna ÁOK IV.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

ROCURONIUM ÁLTAL KIVÁLTOTT NEUROMUSZKULÁRIS BLOKK
SPECIFIKUS FÜGGESZTÉSE ÚJ GAMMA-CIKLODEXTRIN
VEGYÜLETTEL

Bevezetés, célkitűzések: A reziduális izomrelaxáns hatás növeli a posztoperatív
légzési szövődmények rizikóját. A hatás hagyományos, kolinészteráz-gátlókkal
történő függesztését számos mellékhatás kísérheti, amelyek sugammadex, egy
szelektív relaxáns-kötő szer alkalmazásával elkerülhetőek. Azonban beszerzési
költségei határt szabnak rutin-szerű alkalmazásának, ezért igény mutatkozik
költséghatékony szelektív relaxáns-kötő vegyületek kifejlesztésére. Patkány
hemidiaphragma-nervus phrenicus modellen végzett kísérleteink során
rocuronium által indukált neuromuszkuláris blokk új karboximetil-gamma-
ciklodextrin (KMGCD) vegyülettel történő felfüggesztésének hatékonyságát
vizsgáltuk, összehasonlítva a sugammadex hatékonyságával.
Anyagok és módszerek: Pentobarbitállal végzett intraperitoneális altatást
követően, hím wistar patkányokból eltávolításra került a bal oldali rekeszfél, az
azt beidegző nervus phrenicus-szal együtt. Az izom-ideg preparátumot Krebs-
pufferben, PND-01 szövettartóban rögzítettük, amely lehetővé tette az izom és
az ideg egymástól független elektromos ingerlését. A csatlakoztatott SEN-03-x2
erőtranszducerrel meghatároztuk az elektromos ingerléssel kiváltott rekesz-
kontrakciók erejét, ezáltal az izomrelaxánsok és a függesztő szerek hatásait.
Egy-egy dózis-hatás görbét 6 független mérés alapján állapítottunk meg.
Eredmények: Dózis-hatás görbe alapján a rocuronium félhatásos dózisa (EC50)
7,5 µM-nak bizonyult. A relaxáns hatás függesztése során az EC50
sugammadex esetében szignifikánsan kisebb volt, mint KMGCD alkalmazása
mellett (3,74 μM és 35,75 μM; p <0,0001). Ekvipotens adagok alkalmazása
esetén a relaxáns hatás felfüggesztésének sebességét jellemző élettartamban nem
volt szignifikáns eltérés (sugammadex: 82,4 s és KMGCD: 88,1 s; p =0,124).
Konklúzió: Ex vivo modellünkben a KMGCD felfüggeszti a rocuronium
relaxáns hatását. A sugammadex hatékonyabbnak mutatkozik a KMGCD-nél,
de ekvipotens dózis alkalmazásakor hasonló visszatérési kinetika figyelhető
meg. A KMGCD ígéretes, új szelektív relaxáns-kötő szer, amely a sugammadex
költséghatékony alternatívája lehet.

Témavezető: Dr. Fábián Ákos
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NPER.12. Macsi Flóra ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

AZ INTRAABDOMINÁLIS HASŰRI NYOMÁSEMELKEDÉS ÉLETTANI
HATÁSAI, VALAMINT TERÁPIÁJÁNAK VIZSGÁLATA
ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLEN

Bevezetés: Az abdominális kompartment szindróma (ACS) magas morbiditással
és mortalitással jár, mely során a hasűri szervek perfúziója romlik, ami szöveti
ischaemiához vezet. A konzervatív terápia sikertelensége esetén sebészeti
beavatkozás szükséges, melynek egyik módszere a negatív nyomású sebkezelés
(Negative Pressure Wound Therapy – NPWT), aminek a szervezetre kifejtett
hatását sertés modellen végzett kísérletek segítségével vizsgáltuk. (Kísérleti
engedélyszám:13/2014/DEMÁB)
A kísérlet célja az intraabdominális nyomásemelkedés valamint a sebészi
kezelés kapcsán kialakult szöveti perfúzió zavar és ennek javulásának nyomon
követése volt a szérum laktát szint változása kapcsán.
Módszer: Fiatal Hungahib sertéseknél (n=12) (18-20 kg) általános anesztéziában
v. jugularis externa és  a. femoralis kanülálásra került, a vérvételek innen
történtek. A vérgáz paraméterek meghatározása GEM 3500 készüléken történt.
A hasüregbe behelyezett silastic zsákba juttatott 37°C 0,9%-os sóoldat
segítségével művi kompartment szindróma 30 Hgmm-es nyomással lett
létrehozva. Ezt követően NPWT indult. A kísérlet végén az állatok túlaltatásra
kerültek. Vérmintákat az ACS létesítése előtt, a 30 Hgmm-es nyomás
létrehozása után 3 órával, és a vákuum terápia megkezdése után 2 órával
vettünk. A vérgázok alapján a pH, szérum laktát, centrál vénás szaturáció, és
pCO2 gap összehasonlítását végeztük a kísérlet fázisaiban. A statisztikához
párosított két mintás T-próbát végeztünk.
Eredmény: Az abdominális kompartment szindróma létrehozása szignifikáns
eltérést okozott a pH és laktát szint kiindulási értékéhez képest (p=0.002;
p=0.001). Az intraabdominális nyomás megszüntetése után csaknem
szignifikáns eltérést tapasztaltunk a pH és a laktát szintekben (p=0,059;
p=0,733), valamint szignifikáns eltérést a pCO2 gap-ben (p=0,009).
Következtetés: Az ACS által okozott szöveti perfúzió zavart a magas laktát szint
egyértelműen bizonyította. Az alkalmazott negatív nyomású sebkezelés során
eredményes volt a szöveti perfúzió javításában, melyet a laktát szint csökkenése
jelzett.

Témavezető: Dr. Berhés Marianna
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NPER.13. Maklári Éva Ágnes ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

FELFÜGGESZTÉSI STRATÉGIÁK HATÁSA A POSTOPERATIV
RESIDUALIS NEUROMUSCULARIS BLOKÁD ELŐFORDULÁSÁRA
NEUROMUSCULARIS MONITOROZÁS NÉLKÜL

Bevezetés: Vizsgálatunk célja annak tisztázása volt, hogy neuromuscularis
monitorozás (NMM) nélkül végzett műtétek során különböző felfüggesztő
szerek alkalmazása vagy azok mellőzése, hogyan befolyásolja a residualis
curarisatio (RC) előfordulását.
Betegek és módszerek: Részben randomizált, kontrollált, kettős vak
vizsgálatunkba 125 beteget vontunk be. Az inductiót követően kalibráltuk a
TOF WATCH SX készüléket, majd 0,6 mg/kg rocuronium adása után intubáltuk
a beteget. A műtét során az altatóorvos döntött az izomrelaxáns ismétléséről, de
a NM monitort nem használhatta. A műtét végén az anesthesiologus döntötte el,
hogy ad-e a betegnek felfüggesztő szert. Amennyiben igen, akkor a beteg
előzetes vakosított randomizáció alapján 2 mg/kg sugammadexet (SG), 0,05
mg/kg neostigmint (NEO), vagy placebót kapott. Vakosított TOF mérést
végeztünk a döntés/függesztő szer beadás és az extubálás pillanatában. A műtét
után a beteget postoperativ őrzőben (PACU) monitoroztuk, ahol az érkezéskor,
majd a 20., 40. és 60. percben egy független vizsgáló TOF mérést és klinikai
izomerő vizsgálatot végzett. Ha az extubálást követően bármikor TOFR<0,9-et
mértünk és légzési elégtelenség jeleit észleltük, 2 mg/kg sugammadex „mentő
gyógyszert” adtunk a betegnek. Vizsgálatunk elsődleges végpontja a RC
(nTOFR<0,9) előfordulása volt, az őrzőbe érkezés pillanatában a függesztő szert
kapott és nem kapott betegek körében. Másodlagos végpont a mentő gyógyszer
adásának előfordulása volt a két csoportban.
Eredmények: 50 esetben (40%) nem került sor függesztő szer adásra. Kisebb
volt a RC előfordulása a függesztett betegek (SG+NEO) (5/53), mint a nem
függesztett (13/50) betegek között (OR: 0.3, p=0.03). A SG hatékonyabb volt,
mint a placebo (1/27 vs. 10/22; OR:0.05, p=0.005) és a nem függesztés (OR:
0.1095, p=0,039). A NEO hatékonyabb volt, mint a placebo (4/26 vs. 10/22;
OR: 0.218, p=0.028), de nem különbözött a nem függesztéstől (OR: 0.518,
p=0.297). Mentő gyógyszer adására 3 NEO-t, 3 placebót kapott és 4 nem
függesztett betegnél volt szükség (p>0,05).
Következtetések: NMM nélkül a sugammadex hatékonyan megelőzi a RC-t,
míg a NEO mellett ill. a függesztés hiányakor a RC egyforma mértékben
tapasztalható.

Témavezető: Dr. Pongrácz Adrienn, Dr. Nemes Réka
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NPER.14. Szántó Dorottya ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

A TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHIA GYAKORISÁGA ÉS
KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SUBARACHNOIDEALIS
VÉRZÉSSEL KEZELT BETEGEKBEN

Bevezetés: A Takotsubo cardiomyopathia (TTC) egy reverzibilis bal kamra
dysfunctio, mely kísérő jelensége lehet subarachnoidealis vérzésnek (SAV) is. A
TTC pontos oki háttere még nem meghatározott, de abban szerepet játszhat a
jelentős katekolamin kiáramlás.
Célkitűzések: Prospektiv vizsgálatunk célja a TTC incidenciájának
meghatározása SAV-ban, a kialakulást befolyásoló tényezők felmérése.
Hipotézisünk szerint a súlyosabb állapot, a nagyobb vérzés és a vasospasmus
növeli a TTC kialakulásának valószínűségét. Vizsgáljuk, hogy kialakulását
jelezheti-e az emelkedett cardialis troponin-T (cTnT), NT-proBNP, metanephrin
(MN) és normetanephrin (NMN) érték, a megnyúlt QT idő (esetleg ezek
kombinációja).
Módszerek: 2015. 03. 01 – 12. 31. között minden 18 év feletti SAV miatt
felvételre kerülő beteget beválogattunk vizsgálatunkba, ahol a felvétel a vérzést
követő 48 órán belül megtörtént és nem volt ismert cardialis betegség.
Felvételkor rögzítettük a Fisher, Hunt-Hess súlyossági score-ok eredményét,
valamint szívultrahang vizsgálat és vizelet katekolamin meghatározás történt.
Felvételkor és egy héten keresztül naponta EKG, cardialis necroenzim és TCD
vizsgálat történt. Egy hét, majd egy hónap elteltével szívultrahang kontroll
történt.
Eredmények: A vizsgálatba 33 beteget vontunk be. 4 esetben igazolódott TTC
(12,1%). A TTC és kontroll csoport vizelet MN (814,66 vs. 471,58 nmol/nap) és
NMN (5877 vs. 1574 nmol/nap) szintje közötti különbség nem szignifikáns. A
cTnT szint a TTC csoportban a vizsgálat első (1048,7 vs. 73,7 ng/l) és a
második napján (566,5 vs. 92,5 ng/l) szignifikánsan magasabb.  Az NT-proBNP
jelentősen emelkedett a TTC csoportban, de az eltérés egyik napon sem
szignifikáns. A vérzés súlyossága, a neurológiai állapot, a vasospasmus
megjelenése nem állt összefüggésben a TTC kialakulásával.  Az átlagos QTc
érték és a TTC között szignifikáns összefüggést nem találtunk.
Következtetések: A TTC előfordulási gyakorisága SAV-ban vizsgálatunkban
12,1%, ami magasabb, mint a korábbi irodalomból ismert 0,8%.  A vizsgált
patofiziológiai faktorok oki szerepe a jelenlegi esetszám alapján nem ítélhető
meg, következtetések levonása nagyobb esetszámnál lesz lehetséges.

Témavezető: Dr. Molnár Csilla
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NPER.15. Verebélyi Balázs Zoltán ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

SIRS / SZEPSZIS ELLÁTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT CYTOSORB
HEMADSZORBERREL SZERZETT TAPASZTALATOK

Bevezetés: A CytoSorb® hemadszorber (CSHA) a szepszis patogenezisében
alapvető „citokin-vihar” megfékezésére létrehozott extrakorporális
immunmodulációs eszköz. Az elmúlt években a DE KK-ban módunkban állt
ezen új terápiás eszköz kipróbálása. Célom a kezelések során nyert
tapasztalataink összefoglalása és azok összehasonlítása a nemzetközi
szakirodalommal.
Módszerek: A vizsgálatunkba 2014.09.01. és 2015.12.31. közt különféle okok
miatt kialakult szeptikus állapot kapcsán CSHA-kezelésben részesült betegeket
vettük be. A kezelések során prospektív megfigyeléseket és méréseket
végeztünk a CSHA biztonságossága, ill. a betegek kardiovaszkuláris,
respiratórikus, neurológiai, renális és gyulladásos paraméterei tekintetében. Az
inhomogén betegcsoport és a klinikánként eltérő mélységű, nem standardizált
monitorozási módszerek nem tették lehetővé összehasonlító tanulmány
elvégzését, ezért „csak” leíró vizsgálatra törekedtünk.
Eredmények: A vizsgált időperiódusban 12 szeptikus betegen 17 CSHA kezelést
végeztünk. Ezek során egyetlen, a CSHA-val direkt összefüggésbe hozható
szövődményt sem észleletünk. Szeptikus sokkban a hemodinamikai paraméterek
a CSHA (korai) elkezdését követően markánsan javultak.  A respiratórikus,
neurológiai, renális és a gyulladásos paraméterek tekintetében is javulási
tendencia volt észlelhető, de ez nem volt olyan konzekvens, mint a
hemodinamikai markereké. A 12 betegből 5 jelenleg is in vivo, 5 átmeneti
javulást követően, 2 pedig javulás nélkül exitált.
Következtetés: A nemzetközi vizsgálatokkal egybehangzóan kijelenthetjük,
hogy az eszköz használata biztonságos és a megfelelő indikációval / időzítéssel
történt CSHA kezelés után a betegek általános állapota rövidtávon javult,
különös tekintettel a hemodinamikai paraméterekre / katecholamin-igényre. Ezt
árnyalja, hogy sok esetben, még ha a beteg állapota rövidtávon javult is, a
hosszabb távú mortalitást a CSHA nem befolyásolta. Megállapíthatjuk, hogy a
CSHA az egy ígéretes technika a szeptikus sokk kezelésében, de a terápiában
betöltött pontos helyének meghatározásához még további vizsgálatok
szükségesek.

Témavezető: Dr. László István
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ONK.1. Szabó Vivien ÁOK V.
Szemészeti Klinika

A SZEMFENÉKI THROMBOSIS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ
MACULA OEDEMA BEVACIZUMAB KEZELÉSÉVEL SZERZETT
TAPASZTALATAINK

BEVEZETÉS: A világon az egyik leggyakoribb látásromláshoz vezető
vascularis betegség közé tartozik a szemfenéki thrombosis. A szemfenéki
thrombosisok lehetnek törzs (CRVO) és ág thrombosisok (BRVO). A
keringésromlás következtében kisebb-nagyobb mértékben macula oedema
alakulhat ki, melynek létrejöttében fontos szerepet játszik a lokális VEGF
felszabadulás. Ezáltal hatásos lehet a BRVO/CRVO következtében kialakuló
macula oedema kezelésére az intravitreálisan alkalmazott anti-VEGF kezelés.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: A DE KK Szemklinikán 2014 májusától eddig
23 beteg 27 szemén végeztünk intravitreális anti-VEGF (bevacizumab) kezelést.
Betegeink havi egy alkalommal három hónapon keresztül 2,5 mg bevacizumab
injekciót kaptak intravitreálisan telítő dózisként, majd a kontrollok során
szükség szerint. Minden betegen, a vizitek alkalmával visus, réslámpa, IOP
mérés és fundus vizsgálatot végeztünk. Emellett OCT segítségével megmértük a
macula centrális vastagságát (CRT) is, valamint rendszeresen dokumentáltuk a
betegség kialakulása és a betegség között eltelt időt (hó), illetve az alkalmazott
injekciók számát. Adatainkat Wilcoxon teszt illetve Spearman’s korreláció
statisztikai próba segítségével is elemeztük. Eredményeinket p≤ 0.05 alatt
tekintettük szignifikánsnak.
EREDMÉNYEK: Betegeink átlagéletkora 55,34 ±12,15 év volt. A betegség
kialakulása és az első kezelés között eltelt idő átlagosan 6,5± 8,2 hónap volt. A
kezdeti és a záró visus javulás mértéke között Wilcoxon teszt segítségével
szignifikáns eltérést találtunk (p= 0,0002). Az OCT - CRT értékek
nagymértékben csökkentek a kiindulási adatokhoz képest. Az eltérés erősen
szignifikánsnak bizonyult (p=0.0001).
ÖSSZEFOGLALÁS: Az anti-VEGF kezelés CRVO és BRVO következtében
kialakuló macula oedema kezelésére hatásosnak bizonyult. A visus javulás
mértéke függ a betegség kialakulása és a kezelés között eltelt időtől, valamint a
perimacularis capilláris rendszer érintettségétől is. Befolyásolhatja a beteg
egyéb súlyos kísérőbetegsége, rizikófaktorai.  A kezelés hazánkban egyedi
méltányossági alapon történő (OGYI) indikáción túli gyógyszerigénylés során
engedélyeztethető és a betegek számára elérhető.

Témavezető: Dr. Nagy Valéria
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ONK.2. Árnadóttir, Berglind ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Thrombosis és Haemostasis Központ

BLEEDING TENDENCY MEASURED BY THROMBIN GENERATION IN
PATIENTS WITH SEVERE VITAMIN K ANTAGONIST
OVERDOSE/VÉRZÉSI HAJLAM VIZSGÁLATA TROMBIN GENERÁCIÓ
SEGÍTSÉGÉVEL SÚLYOS K VITAMIN ANTAGONISTA TÚLKEZELÉS
ESETÉN

Introduction: Vitamin K antagonist (VKA) therapy is monitored using the
international normalized ratio (INR) calculated from the prothrombin time (PT).
It has an individual dosage and a narrow therapeutic index. As a consequence,
patients spend more than one third of their time outside the therapeutic range.
Bleeding is one of the most important complications of VKA therapy. Although
the risk of bleeding increases sharply when the INR exceeds 5, in extremely
over-anticoagulated patients when the INR cannot be determined (INR>10), the
exact bleeding risk in the individual patient is difficult to define. Thrombin
generation is a global haemostasis assay that measures the overall capacity of
the plasma to form thrombin after initiating coagulation with tissue factor. It is
decreased in patients on VKA therapy and shows an inverse, but not linear
correlation with INR. Our aim was to measure TG in over-anticoagulated
patients and correlate it with their bleeding symptoms.
Materials and methods: Twelve patients receiving vitamin K antagonist
treatment with INR>10 were included. Based on complete clinical evaluation of
the bleeding symptoms, severity was classified as life threatening, major, minor,
non-relevant and no bleeding. Blood was collected on the day of overdose and
one day after. Thrombin generation was measured by the Calibrated Automated
Thrombogram method. In order to achieve thrombin formation in the highly
anticoagulated plasma, we applied tissue factor in high concentration.
Results: Out of the twelve patients, two had major and three had minor bleeding
symptoms. In five cases, the bleeding was non-relevant and no bleeding
symptoms were detected in two cases. In the two patients with major bleeding,
TG was considerably lower than in the other patients. We found no difference in
TG parameters between the minor, non-relevant and no bleeding groups.
Discussion: In patients with severe vitamin K antagonist overdose, the actual
risk of bleeding is unknown. Thrombin generation can be measured in the
highly anticoagulated plasma (INR>10) using a modified protocol. This way, it
may provide an estimation of the individual bleeding tendency.

Témavezető: Dr. Selmeczi Anna
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ONK.3. Bicskó Réka Ráhel ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék

IBRUTINIB KEZELÉS KÖPENYSEJTES LYMPHOMÁBAN

A köpenysejtes lymphoma B-sejt eredetű megbetegedés, hazánkban a non-
Hodgkin lymphomák 4-8%-t teszi ki. Pathogenezisében a t(11;14) kromoszóma
transzlokáció játszik szerepet, a 11-es kromoszómán lévő Cyclin D1 gén
fúzionál a 14-esen lévő IgH génszakasszal, így okozva a B-sejtek malignus
proliferációját. Az utóbbi években a B-sejtes NHL-ek pathomechanizmusában
kitüntetett figyelem irányult a folyamatos B-sejt receptor aktivációra, mely
során egy nagyon gyors foszforiláció megy végbe a Lyn, Syk tirozin kinázok
által, a PI3K a PIP2-t PIP3-má alakítja, aminek a kötődése aktiválja a Bruton
tirozin kináz-t (BTK), majd a PLC és PKC úton keresztül az IKK és ERB
kinázok aktiválódnak, ezek pedig az NF-kB-n keresztül a sejtmagba közvetítik a
szignált. Az útvonal egyik esszenciális eleme a BTK. Mutációja miatt a pre-B
sejtek differenciálódása leáll, nem termelődik immunglobulin könnyűlánc, ami
agammaglobulinémiát okoz. Jó terápiás célpont egyes B-sejtes lymphomák
terápiájában. Az ibrutinib (PCI-32765), mint a BTK inhibitora, a BTK 481-es
helyen lévő cysteinjéhez kötődik irreverzibilisen, amivel gátolja a B-sejtek
migrációját és apoptózist indukál. Ezen felül azonban kardinális jelentősége,
hogy kapszula formájában szedhető, ami a pácienseknek hatalmas könnyítés a
kórházi osztályokon történő kemoterápiás kezelésekhez képest. Egy 66 éves
férfibeteg esetével mutatom be a gyógyszer alkalmazását a klinikumban. A
betegnél 2012-ben igazolódott köpenysejtes limfóma. HyperCVAD indukciós
kezelést követően komplett remisszióban Zevalin-BEAM kondicionálást
végeztek, majd autológ perifériás őssejt transzplantációt, ami után fenntartó
rituximab kezelést kapott. Egy év múlva a betegség kiújult, így 2 ciklus
rituximab-bendamustin kombinációt alkalmaztak, melyre nem reagált, így
ibrutinib kezelését kezdték. A kezelés kezdetétől számítva két hónapon belül
javulást észleltünk, fél év után alig detektálható a tumor.
Betegünk terápiájában leghatékonyabbnak az ibrutinib alkalmazása bizonyult. A
BTK inhibitor aktivitása mellett, mivel szájon át, otthon szedhető gyógyszer,
nagymértékben javítja a betegek életminőségét, és nem kell kiszakadniuk a
mindennapi környezetükből, életritmusukból.

Témavezető: Dr. Gergely Lajos
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ONK.4. Hershkovitch, Rotem ÁOK VI.
Pathologiai Intézet, Neuropathologiai Tanszék

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADULT AND PAEDIATRIC
GLIOBLASTOMA

Glioblastoma represents the most frequent and aggressive form of CNS cancers.
This tumour type is characterized by heterogeneity that makes the diagnosis,
histological classification and accurate therapy more difficult. Paediatric
glioblastoma usually develops de novo, however the genetic pathways leading
to primary glioblastoma in adults is rarely involved in children. Despite better
understanding of genetics and biology of glioblastoma as a result of recent
progress in research, it remains incurable with five year survival rate less than
5% and median survival of 12-15 months.
The aim of our study was to compare the molecular signature of paediatric and
adult glioblastoma. We retrospectively analyzed the medical records of 40
glioblastoma patients (21 males and 19 females) diagnosed at the University of
Debrecen, Institute of Pathology between 2006 and 2015. According to the age
at diagnosis, cases were further divided into three groups (paediatric (0-18y;
n=9); adults (19-55y; n=16 and elderly (>55y; n=15). Using formalin fixed,
paraffin embedded tissue sections, immunohistochemistry was carried out for
ATRX, IDH1 and p53. Findings were correlated with gender, age, survival and
anatomical localization of the tumour. p53 histoscores marker was correlated
with the ATRX and IDH1 status.
Our results demonstrate molecular differences between paediatric and adult
glioblastoma. These have therapeutic implications and suggest use of different
treatment protocols for paediatric and adult patients taking into account the
molecular signatures. This may improve survival in this devastating disease.
(This study was supported by the Hungarian Brain Research Program – Grants
No. KTIA_13_NAP-A-II/7 and KTIA_13_NAP-A-V/3.)

Témavezető: Dr. Hortobágyi Tibor, Murnyák Balázs
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ONK.5. Kálmándi Rita Angéla OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

A VÉRALVADÁS XIII-AS FAKTORA ÉS A FIBRINOGÉN GAMMA'
LÁNC KÖLCSÖNHATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA SPR
TECHNIKÁVAL

Bevezetés: A plazma XIII-as faktora (pFXIII) egy A2B2 alegység összetételű
heterotetramer protranszglutamináz. Az A (FXIII-A) a potenciálisan aktív, a B
(FXIII-B) a gátló/stabilizáló alegység. In vivo a pFXIII fibrinogénhez kötve
kering. A plazma fibrinogén kb. 15%-át kitevő γAγ’, ill. a kb. 0,5%-nyi γ’/γ’
formák γ’ lánca a FXIII fő kötőhelye. A FXIII-B-n keresztül megvalósuló
kötődés részletei nem ismertek. Alternatív splicing eredményeként létrejövő γ’
lánc 20 aminosavnyi szakasszal tér el a γA lánctól. Ezt a 20 tagú szakaszt (γ’
peptid) két formában szintetizáltattuk meg: az eredeti poszttranszlációs
módosulásnak megfelelően a két tirozin oldalláncon szulfát csoporttal ill.
nélkülük.
Célkitűzés: a FXIII-B ill. a pFXIII és a fibrinogén γ’ peptidek közötti
kölcsönhatás tanulmányozása, kinetikai paramétereinek meghatározása felszíni
plazmon rezonancia (Surface Plasmon Resonance, SPR) technikával.
Anyagok és módszerek: a pFXIII és a FXIII-B izolálása humán plazmából
történt. Az SPR méréseket Biacore X készülékkel végeztük el CM5-ös szenzor
chipeken, melyekre a peptideket kovalensen immobilizáltuk. A szulfatált γ’
peptidet a SZTE Orvosi Vegytani Intézetében, a nem szulfatált peptidet
tanszékünkön állították elő. Analitként a FXIII-B, ill. a pFXIII különböző
koncentrációit alkalmaztuk. Kontrollként etanolaminnal blokkolt felszínt
használtunk.
Eredmények: a szulfatált γ’ peptid és a FXIII-B alegység kötődését 7,42x10-8
M, a szulfatálatlan γ’ peptid és a FXIII -B alegység kölcsönhatását pedig
1,68x10-7 M egyensúlyi disszociációs állandóval (KD) jellemeztük. A szulfatált
γ’ peptid és a pFXIII között meglepő módon az általunk használt módszerrel
nem tudtunk kölcsönhatást kimutatni.
Konklúzió: a szulfatált és nem szulfatált peptidek FXIII-B-vel kialakított
kölcsönatását kinetikai paraméterekkel jellemeztük. A különböző peptidekkel
kapott, közel egy nagyságrenddel eltérő KD értékek alapján arra
következtetünk, hogy a fibrinogén γ’ lánc tirozin oldalláncain bekövetkező
szulfatációt eredményező poszttranszlációs módosítás jelentősen befolyásolja a
fibrinogén és a FXIII-B alegység kötődését. A pFXIII-al kapott eredmények
további vizsgálatokat igényelnek.

Témavezető: Dr. Pénzes-Daku Krisztina
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ONK.6. Mester Mária ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék

AUTOLÓG ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ SZISZTÉMÁS
SCLEROSISBAN ÉS AZ ELSŐ HAZAI HOSSZÚTÁVÚ KÖVETÉSES
TAPASZTALATOK

A szisztémás sclerosis (SSc) ritka, poliszisztémás autoimmun
kórkép,rendellenes kollagén depozitumokkal jár a bőrben, a belső szervekben
így vasculopáthiához, kóros immunrendszer-aktivációhoz, gyulladáshoz és
fibrosishoz vezet, így életet veszélyeztető szevi szövődmények léphetnek föl. A
betegség oki terápiája a mai napig nem megoldott, azonban kis hányadban,
súlyos,terápia-refrakter,rapidan progrediáló esetekben nagy dózisú kemoterápia
és autológ CD34+ őssejt-transzplantáció (AHSCT) eredményes lehet.
A vizsgálat célkitűzése: A Debreceni Egyetem Hematológia Tanszékén
AHSCT-n átesettek klinikumának áttekintése,hosszú távú eredmények valamint
a limfocita szubpopulációk és az immunrendszer regenerálódásának vizsgálata.
2006. és 2015. között 6 SSc beteg részesült AHSCT kezelésben.A szervi
manifesztációk között mindegyiküknél diffúz bőrtünetek, ízületi mozgások
korlátozottsága, vese-és tüdőérintettség volt a leggyakoribb. A beavatkozás
technikailag rendben ment és a peri-transzplantációs időszak is jelentősebb
infekció és szövődmény nélkül zajlott valamennyi betegnél. 1 beteget
elveszítettünk az alapbetegség progressziója,pulmonális hypertonia,
veseelégtelenség következtében a +162.napon, és 1 beteget pulmonális embolia
miatt 1 évvel a transzplantáció után. A többi beteg általános állapota,
életminősége javult, valamennyi kezelt személy Rodnan-skin score értéke
jelentősen csökkent, a betegség progresszója megállt. Az immunrendszer
regenerálódása során először a CD56+NK-sejtek jelentek meg a perifériás
vérben, majd a CD8+ T-sejtek, legvégül a B-sejtek és CD4+ T-sejtek, így az
immunrendszer működése rendeződött.
Korlátozott esetszám mellett még további tapasztalatokra és a betegek hosszú
távú követése lesz szükséges, azonban elmondható hogy az AHSCT
eredményesen alkalmazható súlyos SSc betegek válogatott eseteinek
kezelésében, melyet külföldi tanulmányok is megerősítenek.

Témavezető: Dr. Váróczy László
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ONK.7. Orosz Lili Egészségpszichológia MSc II.
Magatartástudományi Intézet

A GYERMEKKORI TRAUMATIKUS ÉLMÉNYEK ÉS A FELNŐTTKORI
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA
ONKOLÓGIAI BETEGEK KÖRÉBEN

Bevezetés: Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy nemcsak a mentális, hanem
a szomatikus megbetegedésben szenvedők gyermekkorában is gyakoriak az
ártalmas élmények. Ez az első hazai vizsgálat, amely egy nagyobb kutatás
részeként daganatos betegek gyermekkori traumatikus élményeit,
diszfunkcionális családi körülményeit, valamint a feltételezett közvetítő
mechanizmusok közül az érzelemszabályozás jellemzőit és a poszttraumatikus
kogníciót vizsgálja. A korai ártalmas élmények kedvezőtlenül befolyásolják az
érzelemszabályozási mechanizmusokat és a legalapvetőbb feltevéseinket
önmagunkról, másokról és a világról.
Módszer: A gyermekkori ártalmas élményeket a Traumatikus Előzmények
Kérdőívvel (TAQ; Van der Kolk, 2000) tártuk fel. Az egészségi állapot
felmérésére a Kora gyermekkori ártalmas élmények Családi egészségtörténet
kérdéscsoportja (ACE; WHO és ISPCAN, 2006) szolgált. Az
érzelemszabályozás készségek feltárására az Érzelemszabályozási Nehézségek
Kérdőívet (DERS; Gratz és Roamer,2004) használtuk. A személyek hiedelmeit
a Poszttraumás Kogníció Kérdőívvel mértük fel (PTCI; Foa ás mtsai, 1999).
Minta: A vizsgálatba 56, daganatos betegséggel diagnosztizált személy került
bevonásra hozzáférési mintavétel útján, átlagéletkoruk 49,48 év.
Eredmények: A minta 26,8%-a volt mentes gyermekkori ártalmas élményektől.
19,6%-a számolt be egy ártalmas élményről, 21,4%-uk kettő, 14,3%-uk három
és 17,9%-uk 4 vagy több ártalmas élménytípust szenvedett el. Eredményeink
bizonyítják, hogy a különböző ártalmas élménytípusok halmozottan vannak
jelen a vizsgálati személyek előtörténetében. A leggyakoribb ártalmas élmények
az érzelmi bántalmazás (16,1%), az alkohol és drogabúzus a családban (12,5%)
és az elhanyagolás (10,7%). Eredményeink alapján a gyermekkori elhanyagolás
összefügghet a felnőttkorban megjelenő érzelemszabályozási nehézségekkel,
továbbá együtt járhat a személy önmagára vonatkozó negatív hiedelmeivel
(p<0.03, rho>0.3).
Következtetés: Kiemelt figyelmet kell fordítani a családon belüli korai,
halmozódó, ártalmas hatásokra, mert az érzelmi, kapcsolati és életmódbeli
tényezők közvetítésével befolyásolhatják a személy egészségi állapotát.

Témavezető: Dr. Kuritárné Szabó Ildikó
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ONK.8. Solymosi Dóra ÁOK VI.
Onkológiai Klinika

PATOLÓGIAI FAKTOROK VIZSGÁLATA A RECTUM TUMOROK
NEOADJUVÁNS KEMO-RADIOTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉBEN

Bevezetés: A colorectalis carcinoma világszerte a harmadik, hazánkban a
második leggyakoribb rákos megbetegedés. A lokálisan előrehaladott rectum
tumorok esetén a kombinált (kemo-radio) terápia, majd a tumor műtéti
eltávolítása képezi a standard kezelést.
Célkitűzés: Neoadjuváns kemo-radioterápiában részesülő rectum tumoros
betegek kliniko-pathológiai tényezőinek prognosztikai szerepét vizsgáltuk a
progressziómentes és teljes túlélés vonatkozásában.
Betegek és módszerek: Vizsgálatunkba a DEKK Onkológiai Klinikán 2010-
2012 között rectum tumorral diagnosztizált, neoadjuváns kezelést kapott, majd
műtéten is átesett betegeket válogattunk be. Vizsgáltuk a klinikai stádiumot
(T3NO és T4N0 ill. N+), a primer tumor helyét (alsó, felső, középső harmad) és
grádusát (LG és HG), a perineuralis és lymphovascularis invasio jelenlétét, a
CRM, a distalis és proximalis sebészi szél pozitivitását, a tumor regressziós
grádust és ezek hatását a progressziómentes (PFS) és teljes túlélésre (OS).
Eredmények: Adatbázisunk 72 betegének átlagéletkora 59,45 év (SD:8,65 év,
37 és 75 év között), a nemek megoszlása 1,88:1 (férfi:nő). A betegek 8,33%-
ában műtét után helyi kiújulás, 18,05%-ában távoli áttét jelent meg. A
progresszió 93,75%-ban 3 éven belül következett be, ez átlagosan 16,93 hónap
(95% CI:11,27-22,60). A 3 éves PFS 76,8%. A neoadjuváns kezelés az esetek
11%-ában teljes tumor mentességet eredményezett. Átlagos OS: 60,18 hónap
(95% CI 55,98-64,38), 5 éves OS 84,4%. A PFS esetében a lymphovascularis
invasio (p <0,05) és a pozitív resectios szél (p <0,05) jelenléte negatív
prognosztikai marker. Az OS tekintetében a lymphovascularis invasio (p <0,05)
ill. a grádus (p <0,05) bizonyult negatív prognosztikai tényezőnek. A többi
vizsgált faktor esetében nem találtunk szignifikáns összefüggést.
Következtetés: A daganat kiújulás főként az első három évben jelentkezik, ezért
a betegek szorosabb követése kiemelten fontos ebben az időszakban. A túlélési
adatok megfelelnek a nemzetközi irodalomban leírtaknak. A PFS-t a
lymphovascularis invasio és pozitív resectios szél, az OS-t a lymphovascularis
invasio és a grádus befolyásolta szignifikánsan.

Témavezető: Dr. András Csilla
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ONK.9. Szivos László ÁOK IV.
Idegsebészeti Klinika

AZ INVAZIVITÁSBAN SZEREPET JÁTSZÓ EXTRACELLULÁRIS
MÁTRIX MOLEKULÁK SZEREPÉNEK MEGÍTÉLÉSE
GLIOBLASZTÓMÁS BETEGEK TÚLÉLÉSÉBEN

BEVEZETÉS: A glioblastoma multiforme a leggyakoribb malignus primer
központi idegrendszeri daganat. A betegek átlagos teljes túlélése 16-24 hónap.
A daganatsejtek heterogenitása miatt a tumor radio- és kemoszenzitivitása
mérsékelt, a teljes sebészi eltávolítást pedig a magas grádusú gliómákra
jellemző kiterjedt peritumorális infiltráció nehezíti. Ismert, hogy az
extracelluláris mátrix (ECM) összetétele tumorokban megváltozik, ami
bizonyítottan hozzájárul a GBM invazív viselkedéséhez és a daganat lokális
kiújulásához.
MÓDSZEREK: Kutatásunk során 20 ECM alkotó molekula mRNS és fehérje
expresszióját vizsgáltuk QRT-PCR-el, és tömegspektroszkópiával. A 26
glioblastomás betegből származó gyorsfagyasztott szövetminta az Idegsebészeti
Klinika Agydaganat- és Szövetbankjából származik. A betegekből teljes túlélés
alapján két csoportot képeztünk, majd a molekulák mRNS és fehérje szintjét a
betegek túlélési adatainak fényében vizsgálva elemeztük az ECM molekulák
prognosztikai szerepét.
EREDMÉNYEK: A betegek klinikai adatait összehasonlítva szignifikáns
különbség csak a túlélés tekintetében igazolható. A két csoport ECM
molekuláinak mRNS és fehérje expresszióját egyenként összehasonlítva nem
találtunk szignifikáns különbséget. Azonban a 20 molekula expresszióját együtt
vizsgálva az egyes csoportokra jellemző inváziós spektrum hozható létre,
melyet elemezve egyértelmű különbségek igazolódtak. Az inváziós spektrumot
statisztikai osztályozókkal vizsgálva a betegek prognózisa nagy pontossággal
megbecsülhető (pozitív prediktív érték RNS- és protein szinten: 0.85 és 0.89).
Az osztályozó algoritmusok a peritumorális invázió szempontjából
kulcsfontosságú molekulákat is azonosítottak (brevican, cadherin-12).
ÖSSZEFOGLALÁS: Eredményeink megerősítették az invázióban szerepet
játszó ECM molekulák összetételének megváltozását glioblasztómában.
Továbbá, a molekulák együttes vizsgálata során létrejött inváziós spektrum és a
betegek túlélési adatai között erős korreláció igazolódott, ezért az inváziós
spektrum a későbbiekben prognosztikai faktorként használható. Az invázió
szempontjából kulcsfontosságú molekulák pedig a jövőben a személyre szabott
onkoterápia potenciális célpontjaiként használhatóak.

Témavezető: Dr. Klekner Álmos, Dr. Virga József
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ONK.10. Szuna Kitti ÁOK IV.
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék

A PERIFÉRIÁS VÉR LYMPHOCYTA-MONOCYTA ARÁNYÁNAK ÉS AZ
INTERIM PET-CT VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK EGYÜTTES
PROGNOSZTIKAI ÉRTÉKE HODGKIN-LYMPHOMÁBAN

Bevezetés: Újabb irodalmi adatok alapján a nagy tumorasszociált
macrophagarány és az ezzel jó korrelációt mutató csökkent perifériás abszolút
lymphocyta/abszolút monocytaarány (LMR) kedvezőtlen prognosztikai marker
Hodgkin-lymphomában (HL). Munkám során célom eldönteni, a LMR és az
interim PET-CT vizsgálat (PET2) együttes eredménye erősíti-e a PET2 vizsgálat
prognosztikai értékét.
Betegek és módszerek: 72 HL beteget vizsgáltam, akiket 2008-2014 között a
DEOEC II. és III. sz. Belgyógyászati Klinikáján diagnosztizáltak és akiknek
rendelkezésre állt PET2 eredménye. A diagnózis idején mért abszolút
lymphocyta- és monocytaértékek hányadosát tekintettem
lymphocyta/monocytaaránynak, melynek cut-off értékét ROC görbével
határoztam meg, ez betegeim körében 2,2-nek adódott (LMR>2,2: kedvező,
LMR<2,2: kedvezőtlen). A minták homogenitását T-próbával vizsgáltam. A
teljes és eseménymentes túlélést Kaplan-Meier görbével jellemeztem és Cox-
regresszióval multivariáns analízist végeztem. A p<0,05 értéket tekintem
szignifikánsnak.
Eredmények: 72 HL betegből 43 korai és 29 előrehaladott stádiumú, átlagos
követési idejük 51 hónap. A progressziómentes túlélés (PFS) szignifikánsan
rosszabb az alacsony (<2,2) LM arányú (p=0,003), illetve a PET2 pozitív
csoportban (p=0,000). A 2 változó együttes szerepét elemezve tapasztaltam,
hogy a kettős pozitivitás (LMR<2,2 és PET2 pozitív) szignifikánsan rosszabb
túlélést eredményez azokhoz képest, akiknél csak az egyik pozitív (LMR>2,2 de
PET2 pozitív vagy LMR<2,2 de PET2 negatív) vagy akiknél mindkettő negatív
(LMR>2,2 és PET2 negatív) (p=0,000). Multivariáns analízissel mind LMR,
mind PET2 független prognosztikai tényezőnek bizonyul, melyek egymás
hatását erősítik.
A teljes túlélés (OS) tekintetében nem tapasztaltam szignifikáns különbséget
sem a LMR<2,2/LMR>2,2  sem a PET2 negatív/pozitív csoport között és a 2
változó együttes hatása sem eredményezett jelentős eltérést.
Konklúzió: A diagnózis idején mért LMR könnyen elérhető, olcsó prognosztikai
tényező lehet, ami az interim PET-CT vizsgálati eredmény pozitív és negatív
prediktív értékét fokozhatja, így segíthet kiválasztani azokat a betegeket,
akiknek standardtól eltérő kezelésre lehet szükségük.

Témavezető: Dr. Simon Zsófia
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PATH.1. Dóra Fanni Molekuláris Biológia MSc I.
Élettani Intézet; Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A PAX2 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR, MINT GÁTLÓ SEJT MARKER A
GERINCVELŐ HÁTSÓ SZARVÁBAN

A biocitinnel jelölt gerincvelői hátsó szarvi interneuronok gátló voltának
bizonyítására, jelenleg a legelfogadottabb módszer az axon terminálisában
jelenlevő vezikuláris inhibitórikus aminosav transzporterek (pl. a vezikuláris
gamma-amino vajsav /GABA/ transzporter, VGAT) kimutatása. Ez a módszer
azonban számos buktatót rejt magában. Elengedhetetlen, hogy a biocitinnel
töltött neuronok axonja megfelelő mértékben jelölődjön és ugyancsak igazolni
kell, hogy a VGAT pozitív axon terminálisok valóban kapcsolódnak a jelölt
neuronhoz, ami gyakran csak a neuron rekonstrukciójával lehetséges. A hátsó
szarvi gátlósejtek azonosítására tehát kézenfekvőbb lenne egy olyan nukleáris
vagy szomatikus marker kimutatása, amely részlegesen jelölt neuron esetében is
használható lenne.
Számos bizonyíték támasztja alá, hogy a gerincvelői hátsószarv GABAerg
interneuronjainak differenciációja nagymértékben függ a paired-domain
transzkripciós faktor Pax2 jelenlététől, valamint számos más olyan faktortól,
melyek elősegítik a Pax2 aktivációját és fenntartják expresszióját. A Pax2-t,
mint markert, előszeretettel alkalmazzák fejlődő GABAerg neuronok
azonosítására, a közelmúltban pedig intrauterin elektroporációval jelölt
neuronok gátló sejt voltát is ezzel a markerrel igazolták posztnatálisan.
Jelen munkában azt kívántuk megvizsgálni, hogy mennyire megbízható markere
a Pax2 a gerincvelői hátsó szarv GABAerg gátlósejtjeinek posztnatálisan. Ennek
érdekében szisztematikusan teszteltük a Pax2 expressziót felnőtt rágcsálók
hátsószarvi serkentő és gátló neuronjaiban. Igazoltuk továbbá, hogy
individuálisan jelölt, és a biocitinnel töltött axonterminálisaikban VGAT-ot
tartalmazó neuronok sejttestjében nagy biztonsággal kimutatható a Pax2.
Eredményeink alapján elmondhatjuk, a Pax2 a gerincvelői hátsó szarv
GABAerg sejtjeinek megbízható és egyszerűen használható markere.

Témavezető: Dr. Szücs Péter, Dr. Mészár Zoltán
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PATH.2. Hadjikyriacou, Eleni ÁOK V., Dóra Fanni Molekuláris Biológia
MSc I.
Élettani Intézet; Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

ENZYMATIC DISRUPTION OF EXTRACELLULAR MATRIX PROMOTES
DENDRITIC GROWTH AND BRANCHING OF SPINAL DORSAL HORN
NEURONS

Dendritic arborisation of neurons largely determines their synaptic input- and
membrane characteristics. While spinal superficial dorsal horn (SDH) neurons
derive from a single progenitor population they later present substantial
morphological heterogeneity in their cell type specific dendritic tree. This
finding raises the possibility that coordinated dendritic growth is mostly
determined by environmental over intrinsic factors in late born SDH neurons.
Such extrinsic environmental factors include extracellular matrix (ECM)
macromolecules, like chondroitin-sulphate and hyaluronan. Levels of these
ECM molecules are increased in the dorsal horn at the same time when SDH
neurons terminate their migration and initiate their dendritic differentiation.
Thus, to clarify the function of ECM macromolecules in dendritic development
we investigated the effect of chondroitinase ABC, AC and hyaluronidase
treatment on embryonic organotypic spinal cord tissue cultures in which the late
born population of Ptf1a progenitors was labelled with GFP by in utero
electroporation of mice embryos (E12). Spinal cords were then maintained in
organotypic slice culture in enzymatic treated and enzyme free conditions. GFP
labelled cells were reconstructed by the Neurolucida software and a
morphometric analysis of the newly formed processes was performed.
Sholl analysis revealed that all types of enzymatic treatment caused dramatic
increase in branchpoint numbers, length and the total dendritic surface. Total
dendritic length increased with 124% in samples treated with a combination of
chondroitinase AC and hyaluronidase, while branching was more facilitated
when treated with either chondroitinase ABC or hyaluronidase alone.
Our data suggest that extracellular macromolecules hyaluronan and chondroitin-
sulphate proteoglycans acting alone or together with other molecules are non-
permissive for dendritic development and that they contribute to proper
differentiation of SDH neurons. At the same time, enzymatic manipulation of
the levels of ECM macromolecules may also be a potential strategy in
promoting neuronal regeneration after spinal cord injury.

Témavezető: Dr. Szücs Péter, Dr. Mészár Zoltán
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PATH.3. Horák Emma Róza ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A SZEMAFORIN JELÁTVITEL SZEREPE A GERINCVELŐ HÁTSÓ
SZARVÁNAK FEJLŐDÉSÉBEN

A gerincvelő hátsó szarva az érzőinformációk első reléállomása. Fontos
funkciója mellett magasan szervezett réteges szerkezete, idegsejtjeinek
morfológiai és funkcionális heterogenitása ideális modell-rendszerré teszi
morfogén molekulák jelátviteli folyamatainak tanulmányozására. A szemaforin
molekulák az idegrendszer kialakulásában betöltött szerepének jelentőségét már
számos tanulmány alátámasztotta. Gátló szerepüket először az idegsejtek
axonjainak fejlődésében írták le, napjainkban pedig feltárták, hogy a dendritjeik
fejlődésében és a migrációjukban is szerepet játszik. Ezek a hatások azonban
rendkívül sejt és régió-specifikusak; egy adott régióban szerepük lehet gátló és
serkentő is. A molekulacsalád közös, úgynevezett sema doménnal rendelkezik,
az egyéb domének szerint pedig nyolc nagy csoportba osztható.
Munkánkban a szekretált Sema3 csoport tagjaival foglalkoztunk, mivel
adatbázisokban való előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a Sema3A, a
Sema3C és a Sema3F fejeződik ki az egérembrió gerincvelőben nagyobb
mennyiségben. Ezek a megfigyelések felvetették, hogy vizsgáljuk meg a Sema3
receptorok kifejeződésének mintázatát, lehetséges szerepét a gerincvelő hátsó
szarv kialakulása során.
A Sema3 receptorok – a többi szemaforin receptortól eltérően – heterokomplex
szerkezetűek: plexin és neuropilin fehérjéből állnak. A megfigyeléseinket
különböző életkorú egérembriók keresztmetszetein végzett kettős
immunhisztokémiai vizsgálatok alapján végeztük. Az embriókban a különböző
életkorú, így különböző differenciációs stádiumban levő idegsejteket bróm-
dezoxiuridin (BrdU) beépüléses vizsgálattal és in utero elektroporációval tettük
láthatóvá. A neuropilin 1 és plexin A2 kifejeződését sikerült kimutatni a
gerincvelő hátsó szarvában. Ezek a receptorok már az egészen fiatal, egy-két
napos még feltehetően migráló idegsejtekben is jelen voltak, és később
fokozódott a kifejeződésük. Feltételezzük, hogy a gerincvelő hátsó szarvában a
Sema3 jelátvitelét a neuropilin 1 és plexin A2 heterotetramer végzi. Fokozódó
jelenlétük arra utal, hogy az idegsejtek nyúlványainak növekedésében illetve
szinaptogenetikus folyamataiban játszhatnak szerepet.

Témavezető: Dr. Mészár Zoltán
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PATH.4. Sivadó Miklós GYTK V.
Élettani Intézet; MTA-DE-NAP B-Fájdalom Kontroll Kutatócsoport

SZEROTONINERG IDEGSEJTEKBEN CHANNELRHODOPSINT
EXPRESSZLÓ EGÉRTÖRZS KARAKTERIZÁLÁSA A LESZÁLLÓ
FÁJDALOMMODULÁCIÓ GERINCVELŐI SZINTŰ OPTOGENETIKAI
VIZSGÁLATÁT CÉLZÓ KÍSÉRLETEKHEZ

A felületes gerincvelői hátsó szarv területén számos leszálló, a
fájdalominformáció feldolgozását moduláló pályarendszer végződik.
Munkacsoportunk ezek közül a szerotonin tartalmú neuronokat is tartalmazó
nucleus raphe magnus (NRM) és raphe dorsalis (RD) területéről kiinduló
leszálló pályák fájdalommoduláló hatását vizsgálja. Előző TDK előadásomban
az erre alkalmas agytörzs-gerincvelői preparátum és mérőrendszer
kidolgozásának lépéseit mutattam be. Ezen munka folytatásaként szerotonin
transzporter dependensen Cre-rekombináz enzimet kifejező egereket (SERT-
Cre, MMRRC#017260-UCD, Dr. Lőrincz Magor /SZTE/ ajándéka)
kereszteztünk lox-tdTomato (piros fluoreszcens fehérje) vagy lox-
channelrhodopsin2 (fényérzékeny ioncsatorna) „reporter” egerekkel. A
keresztezett transzgén egereken megkezdtük az NRM és RD területéről kiinduló
szerotninerg axonok pontos hátsó szarvi lokalizációjának feltérképezését és
megkíséreltük a sejtek optogenetikai aktivációját.
A gerincvelő lumbális szakaszán várakozásainknak megfelelően nagy számban
találtunk tdTomato-t expresszáló axonterminálisokat. SERT-Cre állatokban a
RD területén található szerotoninerg neuronok szelektív jelölése után, habár
kisebb számban, de szintén találtunk a hátsó szarvban terminálisokat. Érdekes
módon ugyanakkor a SERT-tdTomato állatok esetében a hátsó szarv I-IV
lamináiban elszórtan tdTomato-t kifejező sejttestek is megjelentek. Mivel a
leszálló rostok és lokális sejtek egyidejű jelenléte a hátsó szarvban nagyban
megnehezítené a tervezett optogenetikai kísérletek interpretációját a következő
lépésként a SERT jelenlétét gerincvelői neuronokban immunhisztokémiai (IH)
és in-situ hibridizációs (ISH) módszerrel is megkíséreltük igazolni.
Az IH és ISH eredmények alapján a szórványosan előforduló sejtek nem
bizonyultak valódi szerotninerg neuronoknak. Eredményeink ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra, hogy a Cre-lox rendszerű transzgén egértörzsek
használata során nagy körültekintéssel kell eljárni és nem mellőzhető a
keresztezett állatok validálása.

Témavezető: Dr. Varga Angelika, Dr. Szücs Péter
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PATH.5. Nagy Zoltán ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A PACAP FELTÉTELEZETT SZEREPE A FOGFEJLŐDÉS SORÁN.

A PACAP molekulának számos fejlődéstani vonatkozása ismert az
egyedfejlődés során. Azonban, a fogfejlődés kapcsán ez idáig kevés kísérletes
adat áll rendelkezésünkre feltételezett hatásairól. Érett fogakon végzett
kísérletek alapján elmondhatjuk, hogy elsősorban a dentin mineralizációját
befolyásolja, melynek pontos mechanizmusa ez idáig nem ismert.
Célul tűztük ki, a PACAP jelátviteli útvonalának modellezését, melyhez egér
alsó metszőfogakat használtunk fel.
Ahhoz, hogy a fenti célkitűzésre válaszolhassunk a következő metodikai
eszköztárat alkalmaztuk: immunhisztokémia, Western blot, hisztokémia, in situ
hibridizáció, in vitro szövettenyésztés.
A szövettani feldolgozás során a fogfejlődési sornak a PACAP KO és vad típusú
fogcsírák (kontroll) között alapvető morfológiai eltérést nem találtunk. A knock
out egereken elvégzett immunhisztokémiai vizsgálatok alapján a PACAP
jelátviteli útvonal kiesése nem módosítja a SHH jelátviteli útvonalat. Az in vitro
szövettenyésztés során alkalmazott exogén PACAP molekula sem változtatta
meg a tenyésztett fogcsírák morfológiáját. A vélhetően dentin mátrix szintézisét
befolyásoló PACAP molekula hatásainak feltérképezésére in situ hibridizációt
végeztünk. A vizsgált ameloblasztin fehérje időlegesen mind a dentin mind a
zománc mátrixban expresszálódik. Adataink alapján elmondhatjuk, hogy az
ameloblasztin mátrix fehérje expessziója nem változott a zománc mátrixban,
azonban a dentin mátrixban csak az exogén PACAP kezelt fogcsírákban
fejeződött ki.
Összességében elmondhatjuk, hogy az exogén PAPAC molekula ameloblasztin
expressziót okozott a kezelt fogcsírák dentin mátrixában, mely hatás
feltételezhetően nem a SHH jelátviteli útvonal befolyásolása kapcsán alakult ki.

Témavezető: Dr. Papp Tamás, Dr. Felszeghy Szabolcs
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PATH.6. Sulik Máté ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

IN VIVO KÉT-FOTON MIKROSZKÓPOS KÉPALKOTÁS A GERINCVELŐ
HÁTSÓ SZARVI NEURONOK MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATÁRA.

A neuronális migráció az idegrendszer fejlődésének elengedhetetlen folyamata,
amely biztosítja az idegsejtek neuronhálózatokká történő differenciációjához
szükséges pre- és posztszinaptikus elemek megfelelő időben és megfelelő
helyen való rendelkezésre állását. A gerincvelő hátsó szarv felszínes rétegeinek
kialakulása a központi idegrendszer más területeihez képest egészen egyedi
módon történik. A serkentő és gátló idegsejtek egy közös progenitor sejtből
származnak azonos időben, egymás mellett radier módon migrálva és
differenciálódva alakítják ki a hátsó szarv felszínes lamináit. Korábbi –
organotipikus kultúrákon végzett – vizsgálataink azt mutatták, hogy az egyes
laminákba megérkezett neuronok migrációja laminán belül tovább folytatódott,
mielőtt a morfológiai differenciációjuk megkezdődött volna. Az organotipikus
kultúrákban jól közelítik az in vivo kondiciókat, de csak a radiálisan migráló
sejteket lehet ilyen módon vizsgálni. Főként ez utóbbi limitáció miatt tűztük ki
célul, hogy a migráló sejteket hosszú időtartamú in vivo „time-lapse” képalkotás
módszerével követjük két-foton mikroszkóp segítségével. A kísérlet során az
embriók stabilan tartásához egy olyan tárgyasztalt terveztünk, amely fizikálisan
izolálni képes az anyai kardio-respiratorikus mozgást az embriótól. Az
idegsejteket zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) kódoló plazmiddal jelöltük meg,
amelyet in utero elektroporációval juttatunk a gerincvelőbe a 12. gestatios
napon. A kezelést 24 órát követően a túlélt embriót az anyával a tárgyasztalra
rögzítettük, és elég stabilan tudtuk tartani ahhoz, hogy mintegy 4 órán keresztül
képsorozatokat tudjunk rögzíteni a GFP-vel jelölt sejtekről. Az így nyert képek
manuálisan történő igazítását követően radiálisan migráló sejtek mellett
tengelyirányban orientálódó sejteket is meg tudtunk figyelni. Az előzetes
eredményeink szerint az organotipikus kultúra alkalmazható kísérleti modell a
radier iráynú migráció vizsgálatára, míg az idegsejtek tengelyirányú
vándorlásának és növekedésének nyomon követéséhez összetettebb kísérleti
modell szükséges.

Témavezető: Dr. Mészár Zoltán
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PATH.7. Edita Lőrinczová ÁOK IV.
Pathologiai intézet

A SZÖVETI HYPOXIA JELEINEK VIZSGÁLATA DIFFÚZ NAGY B-
SEJTES LYMPHOMÁBAN

A diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) a leggyakoribb lymphomák egyike,
az összes non-Hodgkin lymphoma 34%-át teszi ki. Jellemző rá a diffúz terjedési
forma és az agresszív lefolyás, ami azonban kezelés hatására nagyon különböző
lehet. Számos vizsgálat igazolta, hogy a szöveti hypoxia hatással van a legtöbb
malignus daganat progressziójára. A hypoxia gátolja a tumorsejt proliferációját,
és a sejtciklus leállását indukálja. Hatására a sejtek elveszítik érzékenységüket a
p53 mediált apoptózis iránt, ami jelentősen befolyásolja a sugárterápia és a
kemoterápia érzékenységét is. Az oxigénhiány indukálja a HIF1a (hypoxia
inducible factor-1 alfa) szintjének emelkedését a sejtmagban, mely a sejt
metabolizmusának átalakítását koordinálja. A metabolikus eltérések egyik
jellegzetes markere a CAIX (carboanhydrase IX) enzimhatású transzmembrán
fehérje, mely a lokális pH szabályozását biztosítja.
Vizsgálataink során a szöveti hypoxiával összefüggő jellegzetes eltéréseket, így
a HIF1a és a CAIX expresszióját vizsgáltuk meg DLBCL eseteiben és
hasonlítottuk össze a lymphomás sejtek proliferációjával (MIB1 expresszió)
kezeletlen nyirokcsomókból készített metszetekben.
Összesen 33 DLBCL-es beteg szövetmintája került kiértékelésre, először tissue
microarray-t használtunk, majd a kapott értékek pontosítására megtörtént az
egyedi metszetek értékelése is. Vizsgálatunk során megfigyeltük az egyedi
sejtek festődésének intenzitását, ezt 0-3-ig osztályoztuk, illetve a pozitivitás
mértékét százalékban határoztuk meg (0-100%).
A HIF1 minden esetben kimutatható volt (33/33), a festődési arány és intenzitás
változatosnak bizonyult (10-90%, 1-3 erősség). A CAIX expresszió az esetek
többségében nem volt jellemző, összesen 3 esetben (10, 25, 60%) tapasztaltunk
jelentősebb pozitivitást, a daganatsejtek itt 10-60%-ban mutatták a jellemző
membránfestődést, ezen esetekben nekrózis is látható volt.
Összességében elmondható, hogy a HIF1 expresszió mértéke változatos, nem
függ sem a  proliferációtól, sem a CAIX-től. A CAIX kismértékben van jelen,
de egyes esetekben kiugró eredmény mutatkozott, ezen esetek feltérképezése
bizonyult fontosnak.

Témavezető: Dr. Méhes Gábor
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PATH.8. Szegeczki Vince ÁOK IV., Pálfi Andrea ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

HOGYAN VÁLTOZIK A PACAP JELÁTVITELÉNEK ÚTVONALA
ALZHEIMERES EGEREK HERÉJÉBEN?

A PACAP a hipotalamuszban termelődő 38 aminosavból álló neurohormon,
amely fontos szerepet játszik a neuronális elemek differenciációja során. A
PACAP Alzheimer- kórban is bizonyos védő funkciót tölt be. A KIR
elváltozásai mellett Alzheimer-kórban bizonyos perifériás szervek, így pl. a
pancreas, a vese és a here funkciói is károsodhatnak. Nemrégiben leírták, hogy
Alzheimeres egerekben a spermatogenzis sérült és a here funkciója romlik.
Laboratóriumunkban kimutattuk, hogy a PACAP-jelátvitel a
spermatogenezisben jelentős szerepet tölt be: a PACAP KO egerekben a here
öregedése késleltetett, és a spermiumok motilitása jelentősen csökken.
Jelen kísérletekben arra voltunk kíváncsiak, hogy Alzheimeres egér-modellben
változik-e a here PACAP jelátviteli kaszkád aktivitása, valamint befolyásolja-e
a változásokat egy idegrendszeri betegségekben javasolt táplálék-kiegészítő. Az
alkalmazott Framelim Lactobacillusokat, B-vitaminokat és csukamájolajat
tartalmaz. Kísérleteink során kontroll, Alzheimeres és Framelimmel táplált
egerek heréit vizsgáltuk mRNS és fehérje expressziós szinten.
Kimutattuk, hogy az Alzheimer-kórban szenvedő állatok heréiben jelentős a
PAC1 receptor expresszió csökkenése, míg a VPAC1 és VPAC2 expressziója
alig változik, valamint a P-PKA is jelentősen visszaesik. Ezen csökkenések a
Framelim táplálék-kiegészítővel kompenzálhatók voltak. Az Alzheimer-kórban
tapasztalt here funkciózavar egyik oka lehet, hogy az egészséges here membrana
basalisának kialakításában fontos IV-es kollagén és testatin mRNS expressziója
és fehérjeszintje is csökkent a beteg egerekben. A Framelim a matrix alkotók
mRNS és fehérje expresszióját is normalizálta.
Vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy Alzheimer-kórban sérül a herében a
PACAP jelátviteli útvonal működése, valamint a herecsatornák membrana
basalisanak integritása. Eredményeink egyelőre csak indirekt módon utalnak a
sérült PACAP jelátvitel kóroki szerepére. Az alkalmazott Framelim táplálék
kiegészítő hatásosan javított ezeken a paramétereken. Jelenleg folynak a
vizsgálatok, hogy a here Alzheimer-kórban tapasztalt funkcionális zavarait
lehet-e kompenzálni Framelim adásával.
Támogatók: Debreceni Egyetem (RH/751/2015)

Témavezető: Dr. Juhász Tamás, Dr. Zákány Róza
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PATH.9. Galambosi, Gréta ÁOK V.
Pathologiai Intézet

TERÁPIÁS JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ PROGNOSZTIKUS ÉS PREDIKTÍV
MARKEREK A PULMONÁLIS ONKOLÓGIÁBAN

Bevezetés: A klinikai gyakorlatban alkalmazott markerek előrevetíthetik a
kórfolyamat agresszivitását, a betegség kezelés nélküli lefolyását (prognosztikus
markerek), illetve jelezhetik, hogy meghatározott kezelési formáktól milyen
válaszreakció várható/remélhető (prediktív markerek). Számos marker egyúttal
a „személyre szabott” kezelés célpontjaként is szerepelhet. A prognosztikus és
prediktív markerek, a szövettan és a klasszifikáció között több szintű,
hálózatszerű összefüggések/kölcsönhatások vannak.
A pulmonális onkológiában a kutatások főként az olyan fehérjét kódoló
onkogének és tumorszuppresszor gének azonosítására összpontosultak, melyek
diagnosztikus és terápiás célpontokként funkcionálhatnak. Hazánkban, a
mindennapi gyakorlatban csak az EGFR, a KRAS és az ALK mutációs státuszát
vizsgálják, melyek alapján döntenek a páciensek célzott terápiás kezeléséről.
Célkitűzés: A jelenleg alkalmazott markerek használatának statisztikai analízise
mellett azt kívántam irodalmi adatok segítségével vizsgálni, hogy a "checkpoint
inhibitorok" felismerése járhat-e prognosztikus és/vagy prediktív információval.
Módszer: Irodalmi feldolgozás, valamint a debreceni és országos adatok
(kórszövettani vizsgálatok, cytopathologiai vizsgálat, molekuláris vizsgálat)
statisztikai összevetése.
Eredmény: A prognosztikus és prediktív markerek tárháza folyamatosan bővül.
Napjainkban a mindennap vizsgált alterációkon kívül számos egyéb
aberrációval rendelkező beteg esetében „bevethető” a személyre szabott kezelés,
ám a legnagyobb áttörésnek az immunterápia ígérkezik. Ennek ellenére az
immunblokáddal kapcsolatos adatok pontos szerepe az egyes szervek
daganataival kapcsolatban (tüdő, agy, melanoma, lymphoid) további
vizsgálatokat igényel.

Témavezető: Dr. Molnár Péter
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PATH.10. Krűmmel Donia ÁOK V.
Pathologiai Intézet

IMMUNOPATHOLOGICAL PARAMETERS POTENTIALLY
INFLUENCING MONOCLONAL ANTIBODY BASED  THERAPEUTIC
RESPONSE IN AGGRESSIVE LYMPHOMA

Introduction: We conducted a study about immunological features influencing
the effect of antibody therapy in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL).
CD30 becomes more important with the success of therapeutic anti-CD30
antibodies. Further to CD30 expressivity, one of the newly evolving therapeutic
target molecules we focused on the correlation with HLA-A, B2-microglobulin
(B2M) and presence of CD8 positive cytotoxic T-cells. HLA-A and B2M are
components of MHC class 1 complex and CD8 antigen expressed on effector T-
cells.
The aim was to demonstrate individual variations in frequency the CD30 and
other immune effectors and their possible influence in immunotherapy.
Methods: All together we had 48 samples with the diagnosis of DLBCL. We
performed immunohistochemical staining to highlight CD30, HLA-A, B2M and
CD8. We estimated a percentage of positive cells as well as evaluated the
intensity of staining using a four grade scale. Cases with positive CD30 cells
between 0-10% were classified as low, between 10-50% as moderate and above
50% as high expressivity. HLA-A and B2M negativity were stated less than 1%
labelling and as reduced under 50% expressivity. CD8+ infiltrate was classified
as negative, weak (<2%) and regular (>2%).
Results: High expression CD30 positivity was found in 8/48 cases (16.6%) and
moderate expression in 9/48 (18.7%), in total 17/48 cases (35.4%) were
positive. HLA-A expression was absent in 2/41 (4.9%) and reduced in further
2/41 (4.9%), in total 4/41 (9.7%) of the cases were HLA-A deficient. B2M was
missing in 4/41 (9.7%) and reduced in 8/41 (20%), in total 12/41 (29.2%) of the
cases presenting with disturbed B2M expressivity. CD8+ lymphocytes were
missing in 5/42 cases (11.9%) and strongly reduced in 7/42 (16.6%). A
significant portion (27/48, 56%) of the evaluated lymphomas showed at least
one feature that negatively influences the effect of the CD30 based
immunotherapy.
Conclusion: We demonstrate that further to the expression of the target
molecule CD30 a series of immunopathological parameters show individual
changes in DLBCL. Tumor related deficient immune mechanism is potentially
associated with the resistance to the immune therapy.

Témavezető: Dr. Méhes Gábor, Dr. Bedekovics Judit
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PATH.11. Tisza Katalin ÁOK V.
Igazságügyi Orvostani Intézet

BŰNCSELEKMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ SÉRÜLÉSEK
TRAUMATOLÓGIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI
SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A későbbi igazságügyi orvosszakértői vélemény alapjául szolgáló látlelet
elkészítése a sérültet először ellátó orvos feladata, aki lehet traumatológus,
sebész szakorvos, akár háziorvos is. Gyakran előfordul, hogy az első leíró orvos
pontatlanul vagy hiányosan írja le a sérüléseket. Az igazságügyi orvosszakértők
nem tudnak jogi szempontoknak megfelelő, használható, megalapozott ítélkezés
alapját képező szakértői véleményt alkotni a nem megfelelő adattartalmú
látleletek alapján.

Munkám célja, hogy feltárjam a leggyakrabban elkövetett hibákat a
szakorvosi, de nem igazságügyi orvosszakértők által történt sérülések
leírásában. Az így nyert adatok alapját képezhetik egy, az ellátó orvosok
munkáját, látlelet szerkesztését segítő, a kórházi informatikai környezetben
könnyedén futtatható szoftvernek.

A vizsgálatokhoz szükséges beteganyagért a Kenézy Gyula Kórház és
Rendelőintézet Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályának járóbeteg
szakrendelőjébe jártam 2015 februárjától októberéig, ahol megfigyeltem az
ambuláns ellátás módját és a sérülések ottani dokumentálását.

Előzetesen elkészített munkatervem alapján olyan sérülteket vizsgáltam meg,
akik sérüléseiket testi sértésnek minősülő cselekmények során szerezték, esetleg
közlekedési- vagy foglalkozási balesetben sérültek meg, így számukra
szükségessé válhat a későbbiekben látlelet készítése, melyet büntető- vagy
polgári eljárásban használhatnak fel. A sérülések leírását az első ellátó orvossal
párhuzamosan végeztem, munkáját nem akadályozva, a leírást sem a vizsgálat
során, sem később meg nem beszélve vele.

Az adatgyűjtés után, kikértem a tanszékről az általam is leírt 24 sérült
ambuláns lapjait, hogy összehasonlítsam a kétféle sérülésleírást. A
szempontrendszert az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 16. számú
módszertani levele és a Sótonyi Péter: Igazságügyi orvostan című egyetemi
tankönyv alapján állítottunk fel. Az eredményeket, eltéréseket előadásomban
kívánom ismertetni.

Témavezető: Dr. Gergely Péter Attila
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PATH.12. Tomcsik Lilla Éva ÁOK V.
Pathologiai Intézet

BRAF MUTÁCIÓ VIZSGÁLATA PAPILLARIS PAJZSMIRIGY
CARCINOMÁKBAN

BEVEZETÉS: A pajzsmirigy-carcinomák a leggyakoribb endocrin daganatok,
ezen belül a papillaris típus teszi ki az esetek nagy részét(75-85%). A BRAF a
MAPK jelátviteli útvonal része, amely pl. sejtproliferációt szabályoz.
Leggyakoribb mutációja a BRAF V600E, melyben valin-glutamát aktiváló
aminosavcsere jön létre a kináz doménben. A mutáció a papillaris pajzsmirigy-
carcinomák kb 45%-ában fordul elő. Jelen kutatás a papillaris pajzsmirigy-
carcinoma és a BRAF mutáció kapcsolatát vizsgálja, azaz hogy milyen
összefüggés van a mutáció jelenléte és a carcinoma jellemzői között pl.
osztódási ráta, stádium, altípus; így segítve a daganat prognózisának
megítélését.
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK: A DE Pathológia Intézetében 2007 és 2012
között diagnosztizált pajzsmirigy carcinomás eseteket gyűjtöttük ki (246 eset),
melyeket szövettani típus és altípus, valamint stádium szerint csoportokba
rendeztünk. Ezután a papillaris carcinomás mintákból (210 eset) TMA
módszerrel multiblokkokat készítettünk, melyeken további elemzésekhez
immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk (mutáns BRAF, Mib-1, CK19,
Galectin3, HBME1).
EREDMÉNYEK: 210 esetből 158 volt TMA-ra alkalmas. Ezek közül 108 volt
klasszikus papilláris, 41 follicularis altípusú. A BRAF pozitív esetek száma
88/158 (55,7%), ebből 70/88 a klasszikus altípus (79,55%), míg a BRAF
negatívaké 70/158 (44,3%) volt. A stádiumokat 4 csoportba rendeztük: szervre
lokalizált (116/158-73,5%), pajzsmirigyen kívülre terjedő (12/158-7,5%),
nyirokcsomó áttétet adó (19/158-12%), nem meghatározható (11/158-7%). A
mitotikus aktivitást a TMA-n számoltuk, melynek során BRAF pozitív
esetekben átlagban 13,82, míg negatív esetekben 12,51 pozitív sejtet láttunk. A
diagnosztikában használatos immunhisztokémiai reakciók (CK19,
HBME1,Galectin3) tekintetében a BRAF pozitív esetek 86,36%-a, míg a
negatívak 64%-a mutat egyértelmű pozitivitást.
KÖVETKEZTETÉS: Vizsgálataink alapján a BRAF mutáció a papillaris
carcinoma klasszikus altípusára jellemző, míg egyéb altípusokban ritkább.
Megállapítottuk továbbá, hogy a BRAF pozitivitás sem a folyamat stádiumával,
sem a tumor proliferatios aktivitásával nem mutat összefüggést, azonban a
diagnosztikus immunhisztokémiai markerek a BRAF pozitív esetekben
megbízhatóbban működnek.

Témavezető: Dr. Molnár Csaba



293

PATH.13. Mohácsi Réka KLK MSc II.
Onkológiai Intézet

AZ OSZTÓDÁSI RÁTA VIZSGÁLATA EMLŐTUMOROK DIGITÁLIS
KÉPANALÍZISE RÉVÉN

Bevezető: Az intratumorális osztódási ráta megfelelő megállapítása jelentős
klinikai problémát okoz, így a számolás automatizálásával megkönnyíthetnénk
az orvosok munkáját. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Patológia Intézetével történt együttműködés során összehasonlítottuk az emlő
tumoros és normál emlő mirigyhámsejtek morfológiai sajátosságait.
Célkitűzés: Célunk annak kiderítése, hogy mely paraméterek révén lehetséges
megtanítani a képelemző szoftvert a malignus-osztódó és egészséges sejtek
elkülönítésére.
Módszerek: Nagy precizitású fénymikroszkóp segítségével készített
képadatbázison végeztünk matematikai alapú szoftveres elemzést, melynek
során a nyilvános forrású ImageJ képfeldolgozó programot használtuk. Ez a
program lehetővé teszi képjavító és helyreállító egyedi algoritmusok készítését
és felhasználását.
Vizsgálataink során kvalitatív méréseket végeztünk, összehasonlítottuk az
ImageJ szoftverben fellelhető összes paramétert a tumoros, illetve normál
sejteknél, mint például: terület, kerület, kerekség vagy átmérő, stb. A szoftver
segítségével nyert adatokat statisztikailag elemeztük.
Eredmények: A következő eredményeket kaptuk: Átmérő (tumor/normál):
59,22/36,54 pixel, p = 0,0000176, Magasság - szélesség arány (tumor/normál):
2,37/1,16 pixel, p = 0,00000179, Kerekség (tumor/normál): 0,44/0,87 pixel, p =
0,000000509, Teltség (tumor/normál): 0,77/0,93 pixel, p = 0,0000251.
Az eredményeknél szignifikáns különbséget észleltünk a kerekség, az átmérő, a
teltség és a magasság - szélesség tekintetében a tumoros és normál sejtek között.
Következtetés: A szoftver segítségével, megfelelő algoritmus készítésével
különbséget lehet tenni az osztódásban lévő daganatos és az egészséges sejtek
között. További tervünk a patológus és a szoftver által számolt osztódási ráta
összehasonlítása, a módszer validálása.

Témavezető: Dr. Horváth Zsolt
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PED.1. Erdei Tamás GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

A DIMETILARGININEK (ADMA, SDMA) JELENTŐSÉGE KRÓNIKUS
ALSÓ LÉGÚTI GYULLADÁSSAL JÁRÓ BETEGSÉGEKBEN (ASTHMA
BRONCHIALE, COPD, ACOS)

A nitrogén monoxid (NO), melyet a légúti epitheliumban az indukálható és az
endothelialis nitrogén monoxid szintáz (iNOS, eNOS) állít elő, központi
szerepet játszik a légutak tágasságának fenntartásában. Asthma bronchiale-ban
megemelkedik az epithelium iNOS expressziója és ezáltal a bronchodilatator
NO termelése. Ez egyrészt biztosítja a légutak átjárhatóságát bronchoconstrictor
hatású gyulladásos mediátorok jelenlétében is, másrészt peroxinitrit
képződéshez vezet, ami fokozza a gyulladást. Ez alapján az NO kettős szerepet
tölt be az asthma patogenezisében.
A NOS enzimek endogén inhibitora az aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA),
ami metilált magfehérjék bomlásterméke. Jelen kutatásunkban asthma
bronchiale-s betegek körében vizsgáltuk laboratóriumi, légzésfunkciós és
életminőségi paraméterek kapcsolatát a szérum ADMA koncentrációjával.
Vizsgálatunkba a DE Tüdőklinikán 2012. augusztus 15. és 2013. október 15.
között megjelent 164 asthma bronchiale-s járóbeteget vontuk be (90 férfi, 74 nő,
átlagéletkor 46,38±14,87 év). A vér laboratóriumi paraméterei standard eljárás
szerint kerültek meghatározásra, a légzésfunkciót teljestest-plethysmographiával
mértük, míg az életminőséget a Szent György Kórház Légzési Panaszokkal
Kapcsolatos Kérdőívével (SGRQ) kvantifikáltuk. Először megkerestük azt a
paramétert, amelyik a legszorosabb kapcsolatot mutatja az ADMA-szinttel
(referencia populációra normált légúti ellenállás: Raw). Ezután egyszerű lineáris
regresszióval meghatároztuk azokat a paramétereket, melyek az ADMA és a
Raw kapcsolatát befolyásolják, majd többszörös lineáris regresszióval azt a
legegyszerűbb modellt, mely a Raw és az ADMA kapcsolatát a kiindulási
modellhez hasonlóan jól jellemzi.
A végső modellben szignifikáns pozitív korrelációt kaptunk a Raw és az ADMA
között (p=0.003), továbbá szignifikáns regresszor volt a FEF 25-75 érték
(p<0.001) és az SGRQ aktivitási doménjének pontszáma (p=0.003). A kis
légutak szűkületét jellemző Raw és az ADMA közötti pozitív korreláció arra
utal, hogy az ADMA kedvezőtlen hatást fejt ki asthma bronchiale-ban, melyet a
NOS gátlásának tulajdoníthatunk. Felvethető, hogy a szérum ADMA-szint
meghatározása fontos lehet terápiás szempontból.
Tématámogatás: Debreceni Egyetem

Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf
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PED.2. Falcsik Rebeka Judit ÁOK V.
Tüdőgyógyászati Klinika

ASZTMÁS BETEGEK ADHERENCIÁJA - MITŐL IS FÜGG IGAZÁN?

Az asztma bronchiale egy gyakori krónikus tüdőbetegség, ami a légutak
gyulladásával, obstrukciójával, a nyálkahártya oedemájával és a hörgők
túlérzékenységével jár. Ma kb. 300 millió ember szenved a betegségben
világszerte. Kezelésének célja az asztmakontroll elérése és fenntartása, amiben
fontos szerepet játszik a jó beteg-együttműködés, az adherencia.
Nemzetközi vizsgálatok is kimutatták, hogy az asztmás betegek adherenciája
igen alacsony. A szerző ezért választotta céljául, hogy kutatásával felmérje, mi
az oka a beteg-együttműködés hiányának, valamint, hogy megvizsgálja, ez
milyen hatással van a légzésfunkciós eredményekre. További célkitűzése az
asztmás orvostanhallgatók gyógyszerszedési szokásai és az azokat befolyásoló
tényezők vizsgálata, majd a kapott adatok összehasonlítása a két betegcsoport
között.
A vizsgálat a DE KK Tüdőgyógyászati klinikán történt. A szerző 78 beteget
kérdezett ki a saját 21 kérdésből álló kérdőíve alapján. Emellett a betegek
aktuális légzésfunkciós eredményeit is kiértékelte. A 19 orvostanhallgató
vizsgálata ugyanezen kérdőív alapján történt.
A kutatás kiértékelése során kiderült, hogy a vizsgált betegek 31%-a nem szedi
rendszeresen a gyógyszereit. Ennek okaként legtöbbször a feledékenység
mutatkozott, valamint az, hogy úgy érezték, javuló tüneteik miatt nincs
szükségük a gyógyszerre. Emellett az is kiderült, hogy a magukat rendszeres
gyógyszert szedőknek vallók 30%-a is gyakran megfeledkezik a
gyógyszerhasználatról. A betegek 44%-a úgy érzi, hogy nem  biztonságos a
hosszú ideig tartó gyógyszerszedés, azt gondolják hogy káros az egészségükre
és  félnek a mellékhatásoktól. Az orvostanhallgatók 50%-ának is ez a
véleménye. Náluk a nem rendszeres gyógyszerszedés hátterében a
feledékenység és a javuló tünetek mellett, 44%-uknál a gyógyszerek okozta
mellékhatások is befolyásoló tényezők.
A rendszertelen gyógyszerhasználat, a rossz beteg együttműködés jelentősen
megnehezíti az asztmás betegek kezelésének sikerességét. Fontos, hogy
motiváljuk a beteget a helyes és rendszeres gyógyszerszedésre, hogy ne felejtse
el bevenni gyógyszereit és eloszlassuk felmerülő kétségeit a terápiával
kapcsolatban, amikre a kutatás is rávilágított.

Témavezető: Dr. Szilasi Mária
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PED.3. Jámbor Anna ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet

HOGYAN ÉRINTI A MIGRÁCIÓ A DEBRECENI GYERMEKKLINIKÁN
FOLYÓ ELLÁTÁST

Az európai bevándorlási helyzet napjaink fontos kérdése. A migráció nagy
terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre és komoly aggodalmat vált ki a
lakosság körében is. A fertőző betegségek nem ritkák a menekültek körében,
endémiás az országokban, ahonnan érkeznek és a betegségek terjedését az
elégtelen higiéniai körülmények is elősegítik. Éppen ezért, vizsgálatunk célja a
2014.január –2015.októbere közötti migrációs hullámmal Debrecenbe érkező
gyermekeknél előforduló betegségek felmérése volt, mely során a
Gyermekklinkán felvételre kerülő betegek adatait értékeltük ki. A debreceni
menekülttáborban összesen 6623 gyermeket regisztráltak a vizsgált időszakban.
Orvosi rendelésen 1617 esetet rögzítettek, a legtöbb alkalommal felső légúti
hurutos megbetegedés miatt történt kezelés. A Gyermekklinikán a
menekülttáborban dokumentált esetek kis százaléka (1,5%) került ellátásra,
2014-ben 15, 2015-ben 10 bevándorló gyermek igényelt intézeti kezelést.
Átlagéletkoruk 3, 29 év volt. A betegek születési helye 36%-ban Koszovó, 28%-
ban Afganisztán, de érkeztek gyermekek többek között Pakisztánból és
Szíriából is és két esetben az erre vonatkozó információ ismeretlen volt.
Nehézséget okozott a nyelvi akadály, így 11 gyermeknél korábbi anamnézis
nem vagy csak korlátozottan volt nyerhető. 10 esetben felső illetve alsó légúti
megbetegedés miatt került sor ellátásra. Előfordult heveny bronchitis, vírusos
légúti fertőzés, tüdőgyulladás és egy alkalommal cisztás fibrózis talaján létrejött
akut légzési elégtelenség is. A fennmaradó esetekben változatos problémák
indokoltak kórházi kezelést, úgymint égési sérülés, accidentalis convulsio,
csecsemőkori táplálkozási zavar. Sebészeti beavatkozást egy eset indokolt,
abscessus cutis diagnózisa miatt.Összegzésül megállapítható, hogy a jól működő
menekülttábori egészségügyi ellátás segítette a Gyermekklinika munkáját,
ahová így a valóban intézeti ellátást igénylő esetek érkeztek. A vizsgált
csoportban járványos megbetegedés nem megfigyelhető, a kórházi felvételt
többségében gyermekkorban gyakran előforduló betegségek indokolták, az
ellátást azonban a nyelvi akadályok és sok esetben a hiányos szülői compliance
nagyban megnehezítette.

Témavezető: Dr. Juhász Éva
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PED.4. Kiléber Ágnes ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet

RITKA VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG-SZINDRÓMÁK
GYORSULT POSTNATALIS NÖVEKEDÉS HÁTTERÉBEN

A gyorsult postnatalis növekedéssel járó veleszületett rendellenességek
(„overgrowth syndromes”) még az ún. ritka betegségeken belül is a legritkábbak
közé tartoznak – a jelenleg nyilvántartott mintegy 7000 dysmorphia-szindróma
közül mindössze 52 ilyen ismert. Éppen ezért, ezen ultra-ritka kórképek
diagnózisa, az érintett családok számára a genetikai tanácsadás és
kockázatbecslés csak komoly klinikai és laboratóriumi diagnosztikai
erőfeszítésekkel érhető el.  Egyes betegek nem illenek bele az ismert, és
tisztázott molekuláris hátterű kórállapotokba, így esetükben a diagnosztikus
útvonal kijelölése további kihívást jelent.
Jelen munka célja a DE KK Gyermekgyógyászati Klinika Genetikai
Szakrendelésén 2008-2015 között megjelent, fokozott növekedést (>90
percentil), és fejlődésbeni elmaradást mutató betegek klinikai vizsgálata, majd a
fenotípus alapján célzott cyto- és/vagy molekuláris genetikai vizsgálatok
végzése, genotípus-fenotípus összefüggések elemzése, az ismert túlnövekedés-
szindrómák határain túl nyúló ultra-ritka esetek azonosítása volt.
A vizsgált 13 esetből pontos genetikai diagnózis nyolc esetben áll
rendelkezésünkre, melyek elvégzése hazai vagy külföldi laboratóriumokban
történt. A szerző ismerete szerint közülük három az országban elsőként került
diagnózisra. Három beteg diagnózisa klinikai értékelésen alapszik – lévén szó
esetükben parciális gigantizmusról és egyes esetekben ismeretlen genetikai
mechanizmusról, molekuláris diagnózisra esetükben egyelőre nincs lehetőség.
Egy további beteget azért tartottunk bemutatásra érdemesnek, mert nála a
kritikus kromoszómarégióhoz kötött túlnövekedés-szindróma klinikai és
cytogenetikai inverzét azonosítottuk.
Munkánk során a precíz klinikai és molekuláris diagnózis alapját képezte a látott
tünetegyüttes azonosításának, értelmezhetővé és egyensúlyba hozhatóvá tette a
társuló tüneteket, ismeretanyaggal szolgált a megfelelő gondozás és
fejleszthetőség körvonalazásához, az elérhető terápiás célok kijelöléséhez –
egyszóval a prognózishoz – és lehetővé tette a genetikai tanácsadást ill.
kockázatbecslést a szülők későbbi, tudatos gyermekvállalásához.

Témavezető: Dr. Szakszon Katalin
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PED.5. Kóródi Sándor Miklós ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet

GYERMEK OTTHONLÉLEGEZTETÉSI PROGRAM

A tartós intenzív osztályos ellátást igénylő gyermekek többségénél romló
állapotuk megfékezéséhez légzésük gépi támogatására van szükség. Ezen
állapotok hátterében állhatnak olyan kórképek, amelyek progressziójukból
adódóan a betegeteket életük végéig ezekhez a lélegeztető gépekhez kötik,
ezáltal úgynevezett „tartós lélegeztetést igénylő” páciensekké válnak.
Retrospektív kutatásom a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Intézmény Gyermekintenzív osztályán végeztem 2013 és
2015 között. Így kigyűjtött adatok alapján összesen 6 kis beteg anamnézisét,
adatait, mesterséges gépi lélegeztetésre vonatkozó indikációjukat sikerült
feldolgoznom, olyan gyermekekét, akik az „Otthonlélegeztetési programba” már
bekerültek vagy a bekerülésre várnak, vártak.
A páciensek közül három fiú és három lány. A vizsgálat időtartalma alatt egy
fiúgyermek a programba bekerülést követően egy év után és egy lány gyermek a
programba bekerülést megelőzően exitált. Betegségüket tekintve egy gyerek
Ondine-átkában, ketten mitokondriális betegségben, úgynevezett Sengers-
szindrómában, és hárman pedig Werdnig–Hoffmann betegségben szenvedtek.
Tartós gépi lélegeztetés, mint igény kielégítésére Magyarországon két megoldás
létezik: az egyik a betegek tartós lélegeztetési osztályon történő elhelyezése, a
másik a különleges eszközöket és szakmai tudást szükségeltető
otthonlélegeztetési programba való bekerülés. Maga a program már lassan két
évtizede elérhető, az ebbe való bekerülés és részvétel rendkívül szigorú
protokollok és feltételek betartása mellett lehetséges. Hatalmas előnye közé
tartozik a beteg gyermekek szeretetteljes családi környezetben történő
elhelyezése és ápolása. Hátrányait tekintve rendkívül kevés páciens kerülhet be
a programba, és rendkívül költséges is egyben a gépek karbantartása illetve a
fogyóeszközök pótlása miatt.

Témavezető: Dr. Szikszay Edit
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PED.6. Kovács Dóra ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet; Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai
Genetika Tanszék

CYSTINURIA GENETIKAI ANALÍZISE KLINIKAI EXOM
SZEKVENÁLÁSSAL

Bevezetés: A cystinuria autoszomális recesszív öröklődésmenetet mutató
betegség, ami a dibázikus aminosavak –cystin, arginin, lysin, ornithin-
károsodott reabszorpciójához vezet a proximális vesetubulus és a vékonybél
epitheliumán keresztül. Prevalenciája 1:7000 újszülött. Kialakulásának
hátterében az SLC3A1 és SLC7A9 gének mutációja állhat, ezen alapszik
genotípusos klasszifikációja SLC3A1 (A típus) és SLC7A9 (B típus), illetve
mindkét génben lévő mutáció (AB típus). Vizsgálataink célja egy
rokonházasságból született testvérpár két fenotípusos jelleg miatti molekuláris
vizsgálata, akik esetében a testvérpár mindkét tagjánál a cystin kövek mellett a
másik vese hypoplasiás volt.
Anyag és módszer: A cystinuria hátterében álló mutációk igazolására perifériás
vérből történő DNS izolálást követően klinikai exom (TruSight One Sequencing
Panel) szekvenálást végeztünk, mely egyidejűleg 4813 gén szekvenálására
képes. Az informatikai analízis során a cystinuria hátterének felderítése mellett a
vesében expresszálódó gének és a vese hypoplasiaval kapcsolatba hozható
gének analízisére került sor. Összesen 109 gén kódoló régióját és exon-intron
határait (±5 nukleotid) vizsgáltunk. Azokat az eltéréseket vettük figyelembe,
melyek a testvérpár mindkét tagjánál jelen voltak.
Eredmények: A két cystinuria gén lefedettsége korábbi exom adataink alapján
(n=9) megfelelőnek adódott (SLC3A1 esetében >30x 95,1%, <20x 2,3%, míg
SLC7A9 esetében >30x 95,4%, <20x 1,4%). A 109 gén analízise során 18,
mindkét testvér által hordozott mutációt detektáltunk, melyek közül 16 gyakori
polimorfizmus volt. Egy glucosuriával kapcsolatba hozható mutáció (SLC5A2,
c.1405G>A, p.Ala469Thr) heterozigóta formában volt jelen. A cystinuria oki
tényezőjeként az ismerten patogén SLC3A1, c.647C>T (p.Thr216Met) mutációt
detektáltuk, homozigóta formában.
Következtetés: A klinikai exom szekvenálás kiválóan alkalmas a genetikai
heterogenitást mutató monogénes betegségek vizsgálatára. A sikerrel kimutatott,
cystinuriát okozó mutáció mellett a vese hypoplasia esetleges molekuláris okát
nem tudtuk detektálni, ami más, eddig nem ismert gének szerepére, vagy nagy, e
módszerrel nem vizsgálható genetikai eltérések lehetőségére utal.

Témavezető: Dr. Szabó Tamás, Dr. Balogh István
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PED.7. Magócs Dávid ÁOK V.
Belgyógyászati Intézet, Ritka Betegségek Tanszék

A PARESISEK RITKA OKI HÁTTERE: MIKOR GONDOLJUNK RÁ?

Bevezetés
A hirtelen kialakuló alsó végtagi paresis hátterében számos ok állhat,
veszélyeztetheti a beteg életét és hosszabb távon súlyosan befolyásolhatja az
életminőséget. A gyakori kórképeken kívül (keringészavar, daganat) azonban ez
a  neurológiai tünet lehet egy betegség ritka manifesztációja, a klinikai képet
krónikus betegségek együttes előfordulása színesíti és a kóroki háttér hosszú
ideig tisztázatlan marad, mely az adekvát terápia elmaradását okozhatja.
Célkitűzés
Retrospektív adatfeldolgozással hat beteg (4 férfi és 2 nő) esetét elemeztük, akik
kórházi felvételére súlyos neurológiai tünetek - dominálóan alsóvégtagi
gyengeség illetve járásképtelenség - kialakulása miatt került sor és a háttérben
ritka kóroki tényező igazolódott. Munkánk célja az volt, hogy a hat
esettanulmányon keresztül mutassuk be a paresisek ritka kóroki hátterét,
különös figyelmet fordítva az infekciók szerepére, a diagnosztikai
megközelítésre, és ennek birtokában a terápia sikerességére.
Betegek és módszer
A betegeket a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet B
épület Ritka Betegségek Tanszékén kezelték 2010 és 2015 között. Két férfi
beteg esetében krónikus hepatitis B és C állt a súlyos, axonális típusú senso-
motoros polyneuropathia hátterében. Egy férfibeteg paraplegiája pedig
többszörös térdműtéteket követő sepsis kapcsán alakult ki – koaguláz negatív
Staphylococcust azonosítottak -, állapota a súlyos fertőzés lezajlása után sem
javult, nála kevert senso-motoros polyneuropathia igazolódott. A negyedik
férfibeteg végtagbénulását egy extrém módon növekvő, gerincűrbe törő
lipomatózis okozta. Két nőbetegnél a plegia hátterében Whipple-kór illetve
gluténszenzitív enteropathia állt.
Következtetés
A kiváltó oki háttér azonosítása és a célirányos kezelés mellett a betegek
mozgásfunkciójukat visszanyerték, életminőségük jelentősen javult. A gyakori
tényezők kizárását követően, a paresisek ritka eredetét figyelembe véve -
kiemelt hangsúlyt helyezve egyes fertőző kórokozokra –multidisciplinaris
megközelítéssel a kezelés sikerre vihető.

Témavezető: Dr. Pfliegler György
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PED.8. Molnár Zsolt ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Klinikai Farmakológiai, Infektológiai
és Allergológiai Intézet

TARTSUNK-E A CYTOMEGALOVÍRUSTÓL - RETROSPEKTÍV
ANALÍZIS 55 IMMUNKOMPETENS BETEG AKUT FERTŐZÉSE
KAPCSÁN

Bevezetés: A herpeszvírus családba tartozó cytomegalovírus (CMV) fertőzés
gyakori az átlagpopulációban, egészségesekben általában tünetmentes, illetve
mononucleosis szindrómát okozhat. Immunkompetensekben a súlyos lefolyású
CMV fertőzés ritka. Kutatásunk célja az volt, hogy elemezzük a Kenézy Gyula
Kórház Infektológiai Osztályán 2011.01.01-2015.12.31. között kezelt,
szerológiailag igazolt akut CMV fertőzésben szenvedő betegek kórlefolyását.
Anyag és módszer: Retrospektív vizsgálattal 55 immunkompetens (IK) és 5
másodlagosan immunszupprimált (NIK) beteg CMV fertőzését értékeltük a
kórház Meditcom számítógépes adatbázisa segítségével. Elemeztük a betegek
nemi-, életkori megoszlását, klinikai tüneteit,  laborértékeit, a súlyos
szövődményeket és a gyógyulási napok számát.
Eredmények: Az 55 IK beteg (24 nő, 31 férfi) átlagéletkora 32,1 év, a NIK
betegeké 39 év volt (p= 0,3989). A leggyakoribb panasz az IK csoportban
torokfájdalom (29%), fejfájás, köhögés (27%-24%) és hasi fájdalom (15%) volt;
a NIK betegeknél a hasi fájdalom (60%, p=0,0386) dominált. Az IK
betegcsoportban legmagasabb arányban magas láz (83%) fordult elő, szemben a
NIK csoporttal (40%, p=0,049). A laborparaméterek közül mindkét
betegcsoportban csaknem azonos arányban észleltünk kóros májfunkciót (IK:
84%, NIK: 80%);  thrombocytopenia és anaemia (13,3%, 12%) csak az IK
csoportban volt. Irodalmi ritkaságnak számító súlyos szövődmény (pneumonia,
colitis, központi idegrendszeri fertőzés) beteganyagunkban nem volt. A
gyógyulási napok száma a két betegcsoportban szignifikánsan nem különbözött
(IK: 43,9 nap, NIK: 62,4 nap, p=0.2133). A leghosszabb gyógyulás az IK
csoportban 351 nap volt, mely hátterében egy friss CMV fertőzés után kialakuló
autoimmun hepatitis igazolódott.
Következtetés: Beteganyagunkban súlyos szövődménnyel járó CMV fertőzés
nem volt. Ebben a betegcsoportban egy esetben fordult elő irodalmi ritkaságnak
számító autoimmun hepatitis.  Immunhiányosokra a láz hiánya, a normál
haematológiai paraméterek és az elhúzódó gyógyulás volt jellemző. Lassú
regresszió, perzisztáló májfunkciós értékek esetén immunkompetens betegben
gondolni kell CMV-indukált autoimmun hepatitis kialakulására.

Témavezető: Dr. Rákóczi Éva
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PED.9. Nagy Rita ÁOK V., Szekeres Klaudia ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatologiai Tanszék

A BILIRUBIN SZINT ÉS A KORASZÜLÖTT RETINOPATHIA
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA A 2013-14-ES ÉVBEN SZÜLETETT
EXTRÉM KISSÚLYÚ ÚJSZÜLÖTTEK KÖZÖTT

Bevezetés: A koraszülött retinopathia (ROP) az éretlen retina kóros
vascularisatiojával járó szembetegség, mely világszerte a gyermekkori vakság
vezető oka a fejlett országokban. Az elmúlt három évtizedben a
pathomechanizmus intenzív kutatása során többen vizsgálták a bilirubin
protektív szerepét, illetve a hemoxigenáz (HO-1) enzim endothel sejt
proliferációra kifejtett hatását.
Célkitűzés: Hipotézisünk szerint a HO-1 aktivitás fokozódása a ROP kialakulása
során fennálló hem stresszt csökkenti, így e betegség súlyosságát mérsékli. A
HO-1 aktivitására az aktuális bilirubin szintből következtethetünk.
Módszerek:  Vizsgálati csoportunkat a 2013 és 14-es év extrém kis súlyú és 28.
gesztációs hét előtt világra jött koraszülöttjei képezik. 84 beteg retrospektív
vizsgálatát végeztük, összefüggést keresve az első két hónapos szérum bilirubin
koncentráció (átlag és AUC) alakulása és a ROP manifesztáció súlyossági
szintje (0-III.st) között. Három csoport bilirubin értékeit hasonlítjuk össze; nincs
ROP (n=36), enyhe (n=30) és súlyos ROP(n=18) által érintettek. Statisztikai
feldolgozáshoz egytényezős variancia analízist használtunk.
Eredmények:  84 páciensünk közül 36-nak (43%) egyáltalán nem, 30-nak (35%)
pedig enyhe formában fejlődött ki a ROP. 18 (21%) koraszülött esetében viszont
súlyos retinopathiát diagnosztizáltak. Számításaink alapján a ROP-tól mentes
csoportban  jelentősen magasabb bilirubin szint volt mérhető (átlag: 96, SD=17)
mint a súlyos ROP-ban szenvedők esetében(átlag: 78, SD=22; p=0.014). Az
AUC szerinti számítás nem mutatott szignifikáns összefüggést a bilirubin
szintek és ROP stádiumok között (p=0.091).
Következtetés:  Az eredmény alátámasztja a feltevést, miszerint a HO-1
aktivitása protektív tényezőként szerepelhet a ROP pathogenezisében. A
csoportok közti különbséget mérsékelheti, hogy a magas bilirubin szint nem
csupán a HO-1 aktivitás függvénye, hanem a szabad hem (mint szubsztrát)
kínálaté is. A szabad hem viszont generátora az oxidatív stressznek és a ROP
súlyosbító faktora lehet.

Témavezető: Dr. Horváth Zsolt
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PED.10. Baranyi Petra ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet; Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
Gyermek Szívközpont

A FONTAN KERINGÉS MORTALITÁSÁT ÉS MORBIDITÁSÁT
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI
BETEGANYAG ALAPJÁN

Az univentrikuláris szív (UVSZ) többlépcsős palliatív műtétje (Fontan) során
első lépésként a v. cava sup.-t (Glenn), második lépésben a v. cava inf.-t is
(TCPC) az a. pulmonalishoz kapcsolják. A műtét révén a kis és nagy vérkör
elkülönül, a szisztémás O2 szaturáció normalizálódik. Kevés nagy esetszámú
klinikai vizsgálat áll rendelkezésre, ez magyarázza a terápiás megközelítésben
észlelhető heterogenitást.
Célkitűzés: TCPC műtéttel kapcsolatos morbiditási és mortalitási adatok és az
ezt meghatározó prediktív tényezők vizsgálata a hazai beteganyag alapján.
Módszer: Az Országos Kardiológia Intézetben 1992-2015 között TCPC műtéten
átesett betegek dokumentációjának retrospektív elemzése. Adatokat gyűjtöttünk
a Glenn/TCPC műtét időpontjáról, a mortalitásról és morbiditásról, mint a
keringési elégtelenség, ritmuszavar, trombózis, fehérjevesztő enteropátia. A
kezelésben bevezetett változtatások miatt a beteganyagot két csoportra
bontottuk 2003 előtt és után végzett TCPC alapján. Statisztikai feldolgozás:
kétmintás T próba, Fisher teszt.
Eredmény: A vizsgált időszakban végzett 141 műtét mortalitása 4,9% és nem
változott 2003 után (4,6%vs.5,1%). 2003 előtt a Glenn műtét (2,8±2,2 év vs.
1,4±0,9; p=0,01) és a TCPC idején (6,5±5,7 év vs. 4,7±0,92; p<0,05) is
magasabb volt az életkor mint az ezt követő időszakban. Fenesztráció az esetek
40,4%-ban történt, és ennek gyakorisága lényegesen nem változott
(44,2%vs.38,8%). Fenesztráció esetén a trombus képződés kissé gyakoribb
(8,8%vs.2,4%, p=0,08), de a többi vizsgált szövődmény előfordulását nem
befolyásolta.  Antikoagulálás céljára kizárólag Aspirint ritkábban használnak
2003 után (27,9%vs.16,2%), a kizárólagos Syncumar alkalmazás különösen
fenesztrált Fontan esetében került előtérbe (10,5%vs.34,4%). A keringési
elégtelenség jobb kamra típusú UVSZ esetén gyakoribb, mint bal esetén
(35,5%vs.15,5%).
Következtetés: Magyarországon 2003 után Glenn és TCPC műtétet is fiatalabb
életkorban végeznek, azonban ez nem befolyásolja a mortalitást és főbb
morbiditásokat. A fenesztráció kissé megemeli a trombus képződés
gyakoriságát, azonban az egyéb morbiditást nem befolyásolja. A keringési
elégtelenség legfőbb prediktora a kamra anatómiai típusa.

Témavezető: Dr. Kovács Tamás, Dr. Ablonczy László
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PED.11. Paluska Mariann ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet

PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐK GYERMEKKORI AKUT MYELOID
LEUKÉMIÁBAN

Bevezetés: Az acut myeloid leukaemia (AML) a vérképző rendszer malignus,
klonális megbetegedése, melyre az abnormális myeloid előalakok elszaporodása
jellemző a vérben és a csontvelőben. A beteg általános jellemzői, a terápiás
válasz, a dózis-intenzitás, valamint a betegség sajátossága is összefüggésben van
a prognózissal. A beteg általános jellemzői közül jelentős a neme, kora,
rasszhoz való tartozása valamint a genetikai eltérések. A terápiás válasz
meghatározása a minimális reziduális betegség (MRD) kimutatásán alapul. A
betegség sajátossága a diagnóziskor kimutatott fehérvérsejt szám, a morfológiai
klasszifikáció, valamint a biológiai jellemzők. A betegség kezelésében rövid,
intenzív kemoterápiás blokkokat alkalmazunk, amelyek meghatározott időben
követik egymást. A kutatásomban arra kerestem a választ, hogy az egyes
kezelési blokkok halasztása befolyásolja-e szignifikánsan a betegség
kimenetelét.
Anyagok és módszerek: A MRD meghatározásához áramlási cytometriát
használtunk. A kezelési dózis-intenzitás halaszthatóságának megítéléséhez
adatgyűjtési és tapasztalati úton jutottunk. A csontvelői mintából a specifikus
citogenetikai rendellenességek klasszikus G-sáv technikával valamint
fluoreszcens in situ hibridizációval (FISH) kerültek kimutatásra.
Eredmények: Az indukciós kezelésre adott rossz terápiás válasz, MRD-t
eredményez, ez a nagy kockázatú betegek azonosítására szolgál. A leggyakoribb
citogenetikai eltérések prognosztikai kimenetelük alapján 3 rizikócsoportba
sorolhatóak. A kezelési blokkok rövid idejű halasztása nem befolyásolja
kedvezőtlenül a prognózist.
Következtetés: A nagy kockázatú, magas rizikójú betegek korai azonosítása
javíthatja a betegség kimenetelét. A kezelési blokkok halasztása nem rontja
szignifikánsan a kimenetelt. Indokolt esetben a súlyos szövődmények
kockázatát csökkentheti.

Témavezető: Dr. Kiss Csongor, Dr. Gáspár Imre
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PED.12. Petrilla Petra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet

MENNYIRE FÁJ EGY GYERMEKNEK? - FÁJDALOM MÉRÉSE
GYERMEKKORBAN

Az egészségügyi ellátás során gyakran találkozunk fájdalommal. Egy szubjektív
élmény, mivel minden embernek önálló, egyedi fájdalomérzete van.
Multifaktoriális jelenség, fizikai, pszichés és szociális összetevőkből áll, ezért
mérése igen nehéz és komplex feladat.
Célunk a DEKK Gyermekgyógyászati Klinikán a 3-18 éves gyermekekben a
fájdalommérési skálák készségének vizsgálata és rendszerezése volt. Az akut
fájdalomérzet a beteg elmondása alapján került felmérésre. Vizsgálatunkban 33
gyermek vett részt, előzetes szülői beleegyezést követően. Légzőszervi, hasi,
neurológiai, bőrgyógyászati kórképeket figyeltünk meg. Korcsoportok
megoszlása 3-7 évesekre (n=11), 8-13 évesekre (n=11) és 14-18 évesekre
(n=11) oszlott. Minden résztvevő 5 különböző skála (vizuális analóg skála,
színes analóg skála, Oucher skála, Wong-Baker skála, módosított McGill
kérdőív) és 2 szempont („Melyiket használnák máskor is?, Melyikkel tudták
leginkább kifejezni érzéseiket?”) alapján véleményezte fájdalmát.
A legfiatalabb korcsoport érdeklődését a Wong-Baker, valamint a vizuális
analóg skála keltette fel leginkább és legjobban a színes analóg és a Wong-
Baker skálával tudták kifejezni magukat. Ebben a csoportban volt a legnehezebb
a figyelem felkeltése és a módosított McGill kérdőív kitöltése nem volt
kivitelezhető egy résztvevőnél sem. A vizsgálat során azokkal a gyermekekkel,
akikkel szüleik a kórházban tartózkodtak, könnyebb volt a tesztek kivitelezése.
A 2. korcsoport véleménye alapján legszívesebben a színes analóg skálát
használnák, viszont fájdalmuk kifejezésére az Oucher skálát tudták legjobban
alkalmazni.
A legidősebb korcsoportban a McGill skála került kiválasztásra mindkét kérdés
során.
Általánosságban elmondható, hogy az Oucher skálát alacsonyabb pontszámmal
értékelték mindhárom csoportban ugyanazon fájdalomnál.
Összegzésül elmondható, hogy a vizsgálatunk eredményei korrelálnak az
American Medical Association ajánlásával, mely 3-4 éves kortól javasolja az
alább felsorolt tesztek alkalmazását. A korcsoportokra való lebontás segíthet az
egészségügyben dolgozók számára a fájdalom pontos azonosításában, az
eredményes terápia kialakításában, illetve követésében.

Témavezető: Dr. Szikszay Edit
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PED.13. Szekeres Klaudia ÁOK VI., Nagy Rita ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatologiai Tanszék

A LÉLEGEZTETÉSI STRATÉGIÁK FINOMÍTÁSA KIMUTATHATÓ
HATÁSSAL VAN-E AZ EXTRÉM KIS SÚLYÚ KORASZÜLÖTTEK
UTÓBETEGSÉGEINEK KIALAKULÁSÁRA?

Bevezetés: Az extrém kis súlyú koraszülöttek lélegeztetése nagy kihívást jelent
a neonatológiai intenzív ellátás számára, éretlen tüdejük miatt a legmagasabb
rizikócsoportba tartoznak a krónikus tüdőbetegségek kialakulása szempontjából.
Célkitűzés: A DEKK Gyermekgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív
Osztályán 2013 őszén bevezetésre került volumen garantált lélegeztetési
stratégia (VG) hatékonyságát vizsgáltuk. A hatékonyságra a bronchopulmonalis
dysplasia (BPD) előfordulási gyakoriságának, súlyosságának, a lélegeztetés
időtartamának és a hypocapniás epizódok gyakoriságának csökkenéséből
próbáltunk következtetni.
Módszerek: A VG üzemmódra képes lélegeztető gépeket 2013. november 1-jén
kezdtük el használni. Ezt követően 2015.05. 31-ig 53 koraszülött (≤27 hét) jött
világra. Kontroll csoportnak historikus kontrollt használtunk, melyet az új
eszközpark bevezetését megelőző évben (2013-ban) született 28 hét alatti 53
gyermek adataiból képeztük. A fenti időszakban a lélegeztető gépeken kívül
egyéb, a BPD-t befolyásoló beteg ellátásra vonatkozó változtatásra nem került
sor. A statisztikai feldolgozás során két független mintás t-próbát és Chi2 próbát
használtuk.
Eredmények: A VG-ban nem részesült gyermekek közül (n=52), 3-nak nincs,
(5,8%) 34-nek enyhe (65,4 %), 11-nek közepes (21,1%), 4-nek súlyos (7,7%)
fokú BPD-je lett. VG-ban részesült gyermekek közül (n=51) 2-nek nincs
(3,9%), 36-nak enyhe (70,6%), 10-nek közepes (19,6%), 3-nak súlyos (5,9%)
fokú BPD-je lett. A lélegeztetési időtartam napokban megadva a
következőképpen alakult: VG-ban nem részesült csoportnál átlagosan 21,88
nap, míg a VG-ben részesült csoportnál átlagosan: 15,33 nap. (p=0,072)
Következtetés: A BPD előfordulási gyakoriságában illetve súlyosságában sem
mutatható ki javulás a vizsgált populációban. Azonban a lélegezetési időtartam
jelentősen, közel szignifikánsan csökkent a volumen garantált csoportban.
Mindemellett a tidal volumenek automatizált optimalizálása szabad terápiás
kapacitás megvalósítását eredményezte.

Témavezető: Dr. Horváth Zsolt
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PED.14. Vargha Edit ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet

GYERMEKKORI DIABETES HATÁSA A CSALÁDOK
ÉLETMINŐSÉGÉRE

Bevezetés: Irodalmi adatok szerint a krónikus betegségben szenvedő gyermekek
családjainak egészségfüggő életminősége (EÉM) jelentősen elmarad az átlagos
gyermekpopuláció családjainak EÉM-étől. A krónikus gyermekbetegségek
közül az egyik leggyakoribb az 1-es típusú diabetes mellitus. A betegség
családok EÉM-ére gyakorolt hatásáról kevés adat áll rendelkezésre, de a
krónikus állapot komplex kezelési igénye indokolttá tenné ezen felmérések
végzését.
Célkitűzések: Vizsgálatunk célja a DE KK Gyermekgyógyászati Intézet által
gondozott 1-es típusú diabeteses gyermekek családjainak EÉM felmérése,
összehasonlítása átlagos gyermekpopuláció családjainak EÉM-ével. Vizsgálni
kívántuk a diabeteses gyermekek nemének, a kezelés típusának, a diabetes
időtartamának hatását a családok EÉM-ére.
Betegek és módszer: A vizsgálathoz a Pediatric Quality of Life InventoryTM
Family Impact Module 2.0 kérdőívet használtuk. A felmérésben 190 diabeteses
és 221 átlag gyermekpopulációból kiválasztott gyermek szülei által kitöltött
kérdőívet értékeltünk. A betegcsoportban 6-19 éves gyermekek szülei, a
kontrollcsoportban iskolás gyermekek szülei töltötték ki a kérdőívet. Az
eredmények kiértékelésében kétmintás t-próbát használtunk.
Eredmények: A diabeteses gyermekek családjainak 68,49%-os átlagos
életminőség-indexe (ÉMI) szignifikánsan alacsonyabb az átlagos gyermekek
családjainak 74,65%-os átlagos ÉMI-éhez képest (p=0,0002). Szignifikáns
eltérést mértünk a fizikai (p=0,0316), lelki (p=0,0001), szociális (p=0,0498),
kognitív funkciók (p=0,0195), a kommunikáció (p=0,0001), aggodalom
(p=0,0001) területén. A betegcsoportban az aggodalmak (56,83%), a
kontrollcsoportban a fizikai funkciók (69,40%) terén kaptuk a legalacsonyabb
ÉMI-et. A diabeteses lányok családjainak átlagos ÉMI-e szignifikánsan
(p=0,0974) magasabb volt a fiúk családjainak ÉMI-énél. A kezelés módja, a
betegség időtartama nem befolyásolta jelentősen az EÉM-et.
Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy a diabétesz jelentős EÉM
csökkenést jelent a beteg gyermekek családjaiban az élet számos területén, mely
a pszicho-szociális támogatás szükségességére hívja fel a figyelmet ezen
gyermekek családjaiban.

Témavezető: Dr. Berkes Andrea, Dr. Felszeghy Enikő
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PHARM.1. Fodor Tamás ÁOK VI., Magyar Anna Paula ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

SZELÉNVEGYÜLETEK SEJTPROLIFERÁCIÓRA ÉS A DOXORUBICIN
CITOTOXICITÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK IN VITRO
VIZSGÁLATA

A szelén a szelenocisztein aminosav részeként több antioxidáns funkciójú
enzim, köztük a glutathion peroxidáz aktivitásában is esszenciális. Nagyobb in
vivo bevitel esetén toxikus hatású, de a toxicitás mechanizmusa részleteiben
nem tisztázott. Korábbi in vitro vizsgálataink arra utaltak, hogy nátrium-szelenát
és-szelenit, valamint egy elemi szelént nanopartikuláris formában tartalmazó
készítmény (nanoSel) kis koncentrációban egerek granulocita-makrofág
progenitor sejtjeit nem, viszont a WEHI-3B egér myelomonocitás leukémiás
progenitor sejtek növekedését stimulálta. Jelen kísérleteinkben ezt a stimulációs
hatást szerettük volna megerősíteni vagy cáfolni, illetve arra is kíváncsiak
voltunk, hogy az említett szelénvegyületek befolyásolhatják-e egy prooxidáns
hatással is rendelkező citotoxikus szer, a doxorubicin, WEHI-3b sejtvonalra
kifejtett toxikus hatását.
Ismert, hogy a WEHI-3b sejtek a progenitor sejteket stimuláló citokineket (pl.
interleukin 3) termelnek és esetleg más a szelénvegyületek hatását befolyásoló
anyagok (pl. glutathion) mennyisége is sejtszám függő lehet, ezért először a
korábban használt, a progenitor sejtek osztódását mérő, klonogén assay-vel a
stimuláló hatás sejtszámfüggését próbáltuk megvizsgálni. Emellett egy
sejtproliferáció mérésre gyakran használt, tetrazólium só (MTT) színváltozásán
alapuló, kolorimetriás módszert is alkalmaztunk.
A korábbi 1000 WEHI-3B sejt helyett feleannyit leoltva klonogén assay-vel
továbbra sem tudtuk egyértelműen megerősíteni vagy cáfolni a stimuláló hatást.
MTT assay-vel azonban egyik szelénkészítménynél sem kaptunk szignifikáns
proliferációt stimuláló hatást a vizsgált koncentrációknál. A nátrium-szelenát és
a nanoSel is koncentráció függően fokozta a doxorubicin WEHI-3b sejtekre
gyakorolt gátlását, ami a nagyobb koncentrációk esetén volt nyilvánvaló. Védő
hatást a kis koncentrációk sem okoztak.
Jelen eredményeink nem támasztották alá azt a korábbi gyanúnkat, hogy in vitro
kis koncentrációjú szelén stimulálná a WEHI-3B sejtek osztódását. A
doxorubicinnal végzett kombinációs vizsgálataink pedig a doxorubicin
hatásának fokozódására utalnak, de csak az in vivo relevánsnál nagyobb
szelénkoncentrációk esetén.

Témavezető: Dr. Megyeri Attila
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PHARM.2. Helgadóttir Sólveig Lind ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

THE CARDIOVASCULAR SIDE EFFECTS OF THE MYOSIN ACTIVATOR
OMECAMTIV MECARBIL

Omecamtiv mecarbil (OM) is a novel cardiac myosin activator that shows
promising results in the management of systolic heart failure. It binds to the
myosin heads, resulting in increased ATPase activity and improved energy
utilization.
We aimed to investigate the in vitro and in vivo effects of OM on heart function.
The effects of OM on the aortic flow, coronary flow and aortic pressure were
measured in isolated working heart preparations, in vitro. OM was also
administered in the jugular vein to measure its effects on the heart function (by
echocardiography) and blood pressure (invasive measurement), in vivo.
OM evoked a dose dependent (0, 200, 600 and 1200 µg/bkg) decrease in aortic
flow (59±4, 63±6 ml/min; no flow above 600 µg/bkg dose, respectively),
coronary flow (23±1, 25±2, 13±2 and 6±2 ml/min, respectively) and in aortic
pressure (103±1, 93,6±1, 54±6 and 34±6 mmHg, respectively). However, there
was a dose dependent increase in ejection fraction (EF) (from 70±2, 72±4, 78±5
to 82±8%, respectively to the doses mentioned above), a decrease in E/A ratio
(2±0,05, 1,8±0,1, 1,5±0,03, respectively, while it was not measurable at the
highest dose), and an increase in isovolumetric relaxation time (22±2, 32±0,8,
35±1,8 and 51±2 in ms, respectively) as determined by echocardiography. The
1200 µg/bkg dose significantly decreased both systolic and diastolic blood
pressure (to 41±9% and to 37±11%, respectively) as determined by invasive
measurements. Finally, we found that a high dose of norepinephrine (5µg/bkg)
reverses the decrease in systolic and diastolic blood pressures (to 132±10 % and
to 117±9%, respectively), along with improving the diastolic dysfunction (E/A
ratio back to 1,69±0,05 and IVRT to 20,83±0,7 ms).
In conclusion, high doses of OM significantly increase systolic function, in
vivo. However, it also results in diastolic dysfunction, in vivo, and seriously
decreased cardiac output, in vitro, which leads to severe hypotension, in vivo.
Our data suggest that OM should be used carefully in the clinical practice.
Moreover, we propose that high dose of norepinephrine can be utilized to
overcome the hypotension and diastolic dysfunction if it develops.

Témavezető: Dr. Fülop Gábor Áron, Dr. Csipő Tamás
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PHARM.3. Ráduly Arnold Péter ÁOK III.
Orvosi Vegytani Intézet

AZ NMNAT-1 VIZSGÁLATA HUMÁN TUMOR SEJTVONALAKON

A nikotinamid mononukleotid adenililtranszferázok (NMNAT-k) minden élő
sejtben jelen vannak. A NAD+ bioszintézis kulcsenzimeiként már régóta
ismertek, nikotinamid mononukleotid (NMN) és ATP felhasználásával NAD-ot
állítanak elő. Szerepet játszanak mind a de novo szintézisben, illetve a mentési
útvonalakban. Emberben eddig három izoformája ismert, melyek elsősorban
szöveti eloszlásban, illetve szubcelluláris lokalizációjukban különböznek. Az
NMNAT-1 bizonyítottan szerepet játszik az axonális degeneráció lassításában,
illetve hypoxia által kiváltott dendrit degeneráció elleni védelemben. A poli-
ADP-ribóz polimeráz-1 (PARP-1) és az NMNAT-1 egyaránt a sejtmagban
lokalizálódik. A PARP-1 azzal biztosítja az aktivitásához szükséges NAD-ot,
hogy az általa szabályozott promóterekhez irányítja az NMNAT-1-et. Az
NMNAT-1 tumor sejtekben betöltött szerepével kapcsolatban kevés
információval rendelkezünk. Ismert, hogy az NMNAT-1 daganatsejtekben
relatíve alacsony szinten expresszálódik. A fehérje csendesítése doxorubicinnel
kezelt tüdőrák eredetű sejtvonalakban csökkent életképességet és lassabb DNS
hibajavítást eredményezett.
Elsődleges célkitűzéseink között szerepelt az NMNAT-1 expressziójának
vizsgálata különböző szöveti eredetű tumor sejtekben. Mivel az enzimnek
specifikus farmakológiai inhibitora nem ismert, ezért szerepének felderítésére
csak a fehérje csendesítésével nyílik lehetőség. Célunk egy olyan sejtvonal
kiválasztása volt, melyben képesek vagyunk megfelelő hatékonysággal
csendesíteni az NMNAT-1-et.
Az NMNAT-1 expresszióját 11 humán tumor sejtvonalban Q-PCR segítségével
vizsgáltuk. Az irodalmi adatokhoz hasonlóan, doxorubicin kezelés hatására a
vizsgált sejtvonalakban az NMNAT-1 expressziójának emelkedését tapasztaltuk
mRNS és fehérje szinten is. Ebből kiindulva megkezdtük további - különböző
sejtmagi támadáspontú – tumor ellenes szerek hatásos dózisának
optimalizálását. SAOS-2 oszteoszarkóma sejtvonalon sikeresen csendesítettük
az NMNAT-1-et siRNS technológia segítségével. A csendesítés
eredményességét Q-PCR, western blott illetve immuncitokémia segítségével is
megerősítettük.

Témavezető: Dr. Hegedűs Csaba
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PHARM.4. Lampé Nóra GYTK V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A HŐSOKK FEHÉRJÉK INZULINÉRZÉKENYÍTŐ HATÁSÁNAK
FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Számos olyan öregedéssel kapcsolatos betegség van, melyeknél megfigyelhető a
hősokk fehérjék csökkent működése. Ilyenek például a neurodegeneratív
betegségek, rosszindulatú daganatos megbetegedések, kardiovaszkuláris
betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség is.
Elsődleges célunk volt egy Hsp expressziós állatmodell kifejlesztése. Ezen
stressz fehérjék kifejeződéséhez melegvíz füdőt alkalmaztunk és Western blot
technikát választottunk a kimutatásukra. Az állatmodellünk validálása után
további célunk volt a test összetételben és a szénhidrát anyagcserében
bekövetkező változások vizsgálata. Az állatokat 4 csoportra osztottuk. Az
állatok felét normál táppal, a másik felét pedig zsírdús (HFD) táppal etettük, és
cukros vízzel (5 m/m%) itattuk, majd a két csoporton belül létrehoztunk fürdős
és nem fürdős csoportokat. Az állatok testsúlyát rendszeresen mértük és
meghatároztuk az abdominálisan elhelyezkedő fehér zsírszövetek
(retroperitoneális és epididimális) tömegét is. Az inzulinérzékenységben
bekövetkező változásokat orális glükóz tolerancia teszttel (OGTT), inzulin
tolerancia teszttel (ITT) és hyperinzulinaemiás euglikaemiás glükóz clamp
(HEGC) módszerrel is vizsgáltuk.
A vizsgálatunk során a fürdős csoportokban szignifikáns Hsp expresszió történt.
A fürdős állatok testsúlya a nem fürdős csoportokhoz képest szignifikánsan
alacsonyabb volt. Ezzel korrelált az abdominális zsír mennyisége is. Az OGTT
során a HFD-s fürdős és nem fürdős csoportok között csak tendenciát láthattunk
az inzulinérzékenység javulásában, viszont az ITT esetén már szignifikáns
különbséget tapasztaltunk. A HEGC módszerrel szintén szignifikáns eltérést
mutattunk ki a glükóz infúziós ráta (GIR) értékekben a HFD fürdős és HFD nem
fürdős csoportok között, ami az inzulin érzékenység jelentős javulását igazolja.

Témavezető: Dr. Kovács Diána
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PHARM.5. Oláh Nikolett ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

SZULFHIDRIL (SH) CSOPORTOT MÓDOSÍTÓ VEGYÜLETEK
VAZOAKTÍV HATÁSAI KÜLÖNBÖZŐ ÉRTERÜLETEKEN

Az intenzív íz- és szagélményt okozó anyagok gyakran rendelkeznek vazoaktív
hatással is. Az allil-izotiocianát (AITC, a mustárolaj irritatív összetevője)
például vazodilatátor hatással bír, a tranziens potenciál receptor A1 (TRPA1)
szulfhidril-csoport specifikus módosítása révén. Sajnos az AITC ezen hatását
csak farmakológiai (mM-os) tartományban fejti ki, ami erősen korlátozza
felhasználhatóságát.
Célunk olyan hasonló hatásmechanizmusú anyag azonosítása volt, mely az
AITC-nél jelentősen alacsonyabb koncentrációban fejti ki vazodilatatív hatását.
Kísérleteinkben az SH-csoportot módosító tulajdonságú, irritatív kénvegyület, a
dimetil-triszulfid (DMTS) érre gyakorolt hatásait vizsgáltuk Wistar-Kyoto
patkányok kanülált mesenteriális erein, valamint érgyűrű mérőrendszeren
basilaris artériákon. Az ereket 37   ̊C-on Krebs oldatban, izobárikus (kanülált
erek, 80 Hgmm intraluminális nyomás) vagy izometrikus körülmények között
vizsgáltuk.
Kanülált mezenteriális erekben a simaziom funkciót norepinefrin (10 µM)
hatására kialakuló vazokonstrikcióval (326±30 µm-ről 94±12 µm-re p<0,01),
míg az endotél funkciót acetilkolin (10 µM) által kiváltott érátmérő
növekedéssel (101±9 µm-ről 306±22 µm-re p<0,01) igazoltuk, és a további
kísérleteket noradrenalinnal (10 µM) összehúzatott ereken végeztük. A DMTS
alacsonyabb koncentrációtartományban (100 nM-100 µM) dilatatív hatással bírt
(érátmérő növekedés 120±21 µm-ről 203±26 µm-re p=0,04), míg magasabb
koncentrációban (300 µM-1 mM) a DMTS hozzáadása után tranziens
konstrikció is megfigyelhető volt. Az izometriás (érgyűrű) mérőrendszeren a
basilaris artériát szerotoninnal (1 nM-10 µM) kezelve a kontrakciós erő
növekedését láttuk (0,835±1 mN-ról 9,63±1 mN-ra p=0,01), amely konstrikciót
a 100 µM DMTS hozzáadása 4,71±1,25 mN-ra (p=0,018) csökkentette.
Az SH-csoportot módosító hatások közül a DMTS által kiváltott dilatáció
mintegy ezerszer kisebb koncentráció mellett jelenik meg, mint a TRPA1
aktivátor AITC esetében. Ez a potens hatás lehetővé teheti az SH csoport
módosítás élettani jelentőségének pontosabb megismerését, és egy eddig nem
feltárt támadáspontot ad a vazodilatatív hatás (vérnyomáscsökkentés) elérésére.

Témavezető: Dr. Csípő Tamás, Dr. Fülöp Gábor Áron
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PHARM.6. Masuda, Layla ÁOK V., Farajalla, Mohammed ÁOK V.
Élettani Intézet

CHARACTERISATION OF THE CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGICAL
ACTIONS OF OMECAMTIV MECARBIL

Left ventricular systolic heart failure is associated with decrease in myocardial
contractility. Omecamtiv mecarbil (OM) is a cardiac-specific myosin activator,
which is being studied for a potential role in the treatment of systolic heart
failure. By activating myocardial myosin ATPase and increasing the rate of
phosphate release from myosin, OM increases left ventricular muscle
contractility, thus stroke volume, and systolic ejection time without increasing
calcium concentration in the cell, in other words the oxygen consumption.
The aim of this study was to investigate the electrophysiological effects of OM
in mammalian myocardium. Whole-cell voltage-clamp and sharp
microelectrode techniques were used to measure ion currents and action
potential (AP), respectively. All experiments were carried out on enzymatically
isolated canine left ventricular cells at 37 °C. Data is given as average±SEM and
statistical significance was tested by paired Student’s t-test.
Action potential duration at 90 % repolarization (APD90) was reduced in 10
microM of OM by 10.0±4.0 ms. Early repolarization of AP decreased to
82.6±3.4 % in the presence of 10 microM OM, whereas the plateau potential at
half APD90 was decreased by 2.9±1.6 mV. 10 microM OM induced a 10.9±1.4
% reduction of inward rectifier potassium current, 25.8±3.8 % reduction of
transient outward potassium current, 18.0±3.7 % reduction of the rapid
component of delayed rectifier potassium current and 30.2±9.1 % reduction of
L-type calcium current. These actions of OM were statistically significant tested
by paired Student’s t-test but hardly reversible upon washout of the drug.
Our results indicate that the reduction of the examined ion currents could
explain the actions of OM on the contour of the AP. These findings would
question the potential therapeutic application of OM due to a possible harmful
electrophysiological side-effect. One must keep in mind, however, that the
therapeutic concentration of OM would probably not even reach 1 microM.

Témavezető: Dr. Szentandrássy Norbert, Dr. Horváth Balázs
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PHARM.7. Szabó Gábor ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

D VITAMIN HIÁNY OKOZTA MAGATARTÁSZAVAR VIZSGÁLATA
EGEREKBEN

Korábbi tanulmányok izolált D-vitamin hiányban (DVH) nem találtak változást
a C57BL/6 egerek viselkedésében a kontroll csoporthoz képest. Ugyanebben az
egértörzsben azonban jelentős változást tapasztaltunk vizsgálatainkban Obes-
DVH egerekben, ill. DVH és Obes kontrolljaiknál is. Már a D-vitamin depléció
4. hetében az egerek látványosan zavartabbá, nyugtalanabbá és agresszívebbé
váltak.
A vizsgálat célja az volt, hogy kiderítsük, az obesitas hogyan befolyásolja a

DVH okozta viselkedés változásokat. 5 csoportot alakítottunk ki: Abszolút
kontroll (10), Obes (10), DVH (10), Obes-DVH (6), Sötét kontroll (6). Az obes
állapotot zsírdús táppal értük el. A DVH csoportokat és a Sötét kontroll
csoportot 24 órás sötétségben tartottuk; míg az előbbiek D-vitaminmentes tápot
kaptak, addig az utóbbi D-vitaminban dúsat.
A viselkedésvizsgáló eszközök közül az ún. Elevated Plus Maze (EPM)

módszert választottuk. Ez a szorongással kapcsolatos viselkedés felmérésére
alkalmas eszköz. Az apparátuson belül az egérnek folyamatosan választania kell
egy veszélyes (Nyílt szár) és egy biztonságos (Zárt szár) terület közül. Az egér
mozgását figyeltük, melyről videofelvétel készült. Egy állat vizsgálata 5 perc
volt, a felvételeket manuálisan értékeltük. Mért paraméterek: „Nyílt/Zárt száron
eltöltött idő”, „Nyílt/Zárt szárba való belépések száma”, „Összes belépés szám”
és egy származtatott paraméter, az ún. „Nyílt szár elkerülési Index”.
Eredményeink alapján a DVH szignifikánsan csökkentette az egerek

veszélyérzetét és túlmozgásos állapothoz vezetett, melyet a zsírdús táplálék
okozta obesitas tovább fokozott. Azt tapasztaltuk, hogy a DVH és az obes
állatok agresszíven és zavartan viselkedtek. A klinikumban a tünetek ilyen
kombinációja jellemzően ADHD-ben (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder/Figyelemzavar) jelenik meg, ami napjainkban egyre gyakoribb
gyermekkori probléma. A fentiek alapján akár az is elképzelhetővé válik, hogy a
D-vitamin pótlás és/vagy a testsúly rendezése, kiegészítő kezelésként
támogathatja a klinikust és a szülőket az ADHD kezelésében.

Témavezető: Dr. Benkő Ilona
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PHARM.8. Kiss Attila István GYTK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

AZ ANGIOTENSIN-II ÉS AZ AUTOFÁGIA KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA H9C2 SEJTEKEN

Az angiotensin-2 (AT-II) a vérnyomás és elektrolitháztartás szabályozása
mellett szerepet játszik a sejtek hipertrófiájának kialakulásában. Kutatások
igazolták az autofágiának, mint önemésztő mechanizmusnak a szerepét a
hipertrófia szabályozásában. Vizsgálataink során ezen két folyamat közötti
kapcsolatot tanulmányoztuk.
Munkánk során kísérleteinkhez H9c2 patkány kardiomioblaszt sejteket
használtunk.  Korábbi vizsgálataink kiterjesztéseként több dózisban kezeltük a
sejteket AT-II-vel. Az I. csoporton 100 nM, II. csoporton 400 nM, III. csoporton
1000 nM, IV. csoporton 10000 nM AT-II kezeléseket végeztünk, melyekkel a
sejtek hipertrófiáját kívántuk indukálni.  Kontrollként kezeletlen csoportot
használtunk.  A sejtek életképességének vizsgálatát MTT módszer segítségével,
a méretbeli változást fluoreszcens festékkel konjugált falloidinnel határoztuk
meg. Az autofágiás vakuólumok detektálására CytoID festést alkalmaztunk a
vizsgált csoportok esetében. Az autofágia tanulmányozása céljából Western blot
analízissel követtük nyomon a Beclin-1 és LC3BII fehérje expressziójának
változását.
MTT assay során a legnagyobb dózisú AT-II kezelésnél csökkent a sejtek

életképessége. A sejtméret meghatározása során ugyancsak a 10000 nM AT-II-
vel kezelt sejteken mértünk a legnagyobb növekedést, azonban a többi
csoportban is 20-25 % sejtméret változást detektáltunk.  CytoID festés során az
alacsonyabb dózisú csoportoknál figyeltük meg a legintenzívebb autofagoszóma
képződést. Western blot analízis során az AT-II kezelt csoportokban volt
fokozottabb az LC3BII és a Beclin-1 expressziója, ezen belül is a II. csoport
mintáiban volt a leghangsúlyosabb. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy
előzetes vizsgálataink alapján rapamicinnel előkezelt sejteken az AT-II kisebb
mértékben növelte meg a sejtméretet.
Összegezve megállapítható, hogy az AT-II dózisfüggő módon modulálja az
autofágiás folyamatokat.
Támogatás: OTKA PD 111794, K 104017.

Témavezető: Szőke Kitti, Dr. Lekli István
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PHARM.9. Nagy Máté Biotechnológia MSc II.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

A HEMOXIGENÁZ-1 ÉS AZ AUTOFÁGIA KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA SZÍVIZOMSEJTEKEN

Az iszkémiás szívelégtelenségek vonatkozásában már több kutatócsoport is
igazolta mind a hemoxigenáz-1/CO rendszer megemelkedett aktivitásának,
mind pedig a bizonyos mértékig megnövekedett autofágia folyamatának
citoprotektív hatását. Az azonban még kevéssé tisztázott, hogy van-e kapcsolat
szívizomban a hemoxigenáz rendszer és az autofágiás folyamatok között.
Munkánk során, a kutatócsoport heminnel kapcsolatos korábbi eredményeire
alapozva, vizsgáltuk a hemoxigenáz indukálható izoenzimje, a hemoxigenáz-1,
hemin által indukált megemelkedett expressziója és az autofagoszómák
képződése közötti kapcsolatot.
Kísérleteinket H9c2 sejtvonalon végeztük. A 24 órás kezelések három
csoportban történtek. A szívizomsejteket 100µM hemin oldattal, heminnel
egyenlő térfogatú 20mM-os NaOH-dal kezeltük, míg a kontroll csoportot
kezeletlen sejtek képezték. A sejtek kezelését követően MTT módszerrel mértük
azok életképességét. A sejtek méretének esetleges változását fluoreszcens
festékkel konjugált falloidinnel detektáltuk. CytoID festést követően áramlási
citométer segítségével megvizsgáltuk a kezelések hatására megnövekedett
autofágiát mutató sejtek arányát, illetve az autofagoszómák jelenlétét
fluoreszcens mikroszkóppal. A HO-1 expressziójának tényleges emelkedését
Western-blottal tanulmányoztuk, továbbá azt, hogy a HO-1 emelkedése
befolyásolta-e egyes autofágiás markerek szintjét.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a 100 µM hemin oldat sikeresen
indukálta a hemoxigenáz-1 fehérje szintjének emelkedését. A kezelés hatására
kis mértékben csökkent a sejtek életképessége, azok méretében viszont nem
történt számottevő változás. CytoID festést követően, mind fluoreszcens, mind
áramlási citométer segítségével az autofagoszómák fokozott jelenlétét
tapasztaltuk. Összességében elmondható, hogy a HO-1 fokozott expressziója és
az autofágia folyamata között kapcsolat áll fenn, azonban a kapcsolat miben
létének pontosabb tisztázása még további kísérleteket tesz szükségessé.
Támogatás: OTKA PD 111794, K 104017.

Témavezető: Gyöngyösi Alexandra, Dr. Lekli István
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PHARM.10. Tósaki Ágnes ÁOK V.
GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

ISOPROTERENOL INDUKÁLTA KAMRAI ARITMIA HATÁSA A
SZÍVFUNKCIÓRA ÉS AZ AUTOFÁGIÁS FOLYAMATOKRA "IN VITRO"

Korábbi tanulmányainkban az isoproterenol (IP), egy β-adrenerg receptor
agonista, kardiális hatását vizsgáltuk az autofágiás és apoptotikus
mechanizmusokkal összefüggésben "in vivo" patkánykísérletekben. Azt találtuk,
hogy az IP 0,005; 0,05; 0,5; 5,0; és 50 mg/ttkg dózisban kamratachycardiát és
kamrafibrillációt okoz, mely utóbbi a "hirtelen szívhalál" kialakulásához vezet.
Megállapítottuk, hogy az IP-indukálta nekrótikus folyamatok mellett, a
sejtelhaláshoz autofágiás és apoptotikus folyamatok is hozzájárulnak "in vivo"
Jelen kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy az IP-indukálta szívfrekvencia
emelkedés befolyásolja-e a (i) szívfunkciót (szívfrekvencia, aorta kiáramlás,
aortanyomás, koronária átármlás), és az IP-okozta frekvencianövekedés miként
hat (ii) az autofágiás markerek expressziójára "in vitro" körülmények között,
amikor csak a „tiszta” szívhatásokat vizsgáljuk, megfosztva a szívizmot az
idegrendszer, a hormonok és a vér alakos elemeinek a befolyásától.
Kísérleteinket izolált "dolgozó" patkányszíveken végeztük, amelyeket
oxigenizát Krebs oldattal perfundáltunk, majd 10 percen át 0,1 μmol/perc IP-t
infundáltunk az aortakanül kivezető oldalágán keresztül. A 10 perces IP infúziót
követően, a szívfunkciókat 120 percen keresztül regisztráltuk, majd a
kamraizomzatból mintákat vettünk autofágiás markerek meghatározása céljából.
A szívfrekvenciát az IP 35 %-40 %-al emelte (p<0.05), amely az aorta kiáramlás
75 %-os (p<0.05) és az aortanyomás 60 %-os (p<0.05) csökkenéséhez vezetett,
míg a koronária átáramlás kismértékben emelkedett. Mindezen funkcionális
paraméterek változása összefüggésben áll az IP-okozta szívizomkárosodással.
Az autofágiás markerek közül Atg 5-12 expreszió emelkedett jelezve, hogy a
nekrózis mellett az autofágia is szerepet játszik az iszkémiás szövetelhalásban.
Az autofágia mértéke az adott körülmények között, esetleges "hasznossága",
további vizsgálatokat kíván. Megállapítható, hogy „in vitro” izolált
szívpreparátumon az autofágiás folyamatokat nem befolyásolhatják az
idegrendszer, a hormon és a vér alakos elemei sem.
Támogatás: OTKA PD 111794, K 104017.

Témavezető: Czeglédi András, Dr. Lekli István



318

PHARM.11. Bagoly Kata ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet

LEVOSIMENDAN ALKALMAZÁS EREDMÉNYEI ELŐREHALADOTT
STÁDIUMÚ KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELEN BETEGEKBEN

Bevezetés: A jelenlegi ajánlások alapján a levosimendan terápia alkalmazása
súlyos, krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek akut dekompenzációja
esetén rövid távú kezelésre indikált, amikor a konvencionális terápia nem
elegendő. A gyógyszer alkalmazása során szerzett tapasztalatok azonban arra
irányították a figyelmet, hogy a gyógyszer repetitív, vagy intermittálóan ismételt
adása javíthatja a betegek általános állapotát és a mortalitási eredményeket is.
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a levosimendannal egy éven belül több
alkalommal kezelt betegpopulációt.
Módszerek: A DE KK Kardiológiai Klinika azon krónikus, előrehaladott
szívelégtelen betegeinek adatait dogoztuk fel, akik 2014-2015-ben több
alkalommal részesültek levosimendan kezelésben. A betegek anamnesztikus
adatai mellett az echokardiográfiás-, funkcionális- és laborparamétereket,
valamint a szívelégtelenség miatt alkalmazott gyógyszeres és eszközös terápiát
elemeztük.
Eredmények: A vizsgált időszakban 177 beteget vontunk be és végeztük el az
utánkövetést átlag 8,2 (SD 2,4) hónapon keresztül. Az általunk vizsgált
populáció mortalitása az utánkövetési időszak alatt 5,65 % volt. A betegek
átlagéletkora 63.7 (SD 9.4) évnek adódott, az alapbetegség eredete 37%-ban
volt iszkémiás alapú, 12,4%-ban egyéb szekunder ok volt azonosítható. Az
ismételt kezelés hatására a betegek funkcionális stádiuma javult, szívultrahang
során detektált paraméterei szintén javultak, de a változás nem volt szignifikáns
mértékű. A javuló funkcionális stádium mellett a bázisterápia gyógyszerei
optimálisabb adagban voltak alkalmazhatóak.
Konklúzió: Az általunk vizsgált krónikus, súlyos szívelégtelen populációban a
levosimendan ismételt alkalmazása biztonságos, a funkcionális stádiumot
javítani képes, emellett a betegség progresszióját lassító bázisterápia
optimalizálását támogathatja. Emiatt pozitív hatással bírhat az ismételt
hospitalizációt igénylő dekompenzációk számának és súlyosságának
mérséklésére, valamint ezen betegek igen magas mortalitási arányának
csökkentésére.

Témavezető: Dr. Szabó Gábor Tamás, Dr. Győry Ferenc
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PHYS.1. Nagy Alexandra OLKDA BSc IV.
Élettani Intézet

A NA+/K+ PUMPA LOKALIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA PAROTIS
ACINUSSEJTEKEN

A nyálmirigyek mirigyvégkamrái polarizált szerkezetű és működésű
acinussejtekből állnak, melyek tevékenységének eredménye a primer nyál. A
nyáltermelés folyamatát leíró jelenlegi modell szerint a folyadékszekréció
hajtóerejét az acinussejtek bazális membránjában elhelyezkedő Na+/K+ pumpák
biztosítják azáltal, hogy az általuk felépített Na+-gradiens terhére a
Na+/K+/2Cl- kotranszporter a bazális membránon keresztül Cl--okat juttat az
intracelluláris térbe és megemeli a sejt Cl- koncentrációját. A Cl- a luminális
membránban lévő Cl- csatornákon keresztül az acinus lumenébe áramlik és
elektromos hajtóerőt generál a Na+ számára. A primer nyál úgy keletkezik,
hogy a paracelluláris útvonalon keresztül Na+ szekretálódik a lumenbe, amit a
víz az ozmotikus gradiense mentén követ. Ugyanakkor a K+-ok a pumpával
azonos oldalon (a bazális membránon) ioncsatornákon keresztül hagyják el a
sejtet.
Munkacsoportunk korábbi mérései szerint azonban a K+ csatornák parotis
acinussejteken főleg a luminális membránban helyezkednek el, ami nagyfokú
luminális K+ szekréciót eredményez. Ennek ellenére a primer nyál K+
koncentrációja viszonylag alacsony (kb. 11 mM), ami felveti annak lehetőségét,
hogy a K+ a luminális oldalon Na+/K+ pumpák segítségével reabszorbeálódik.
A hipotézis ellenőrizéséhez immunfluoreszcenciás eljárással és fluorescens
jelöléssel ellátott ouabain alkalmazásával meghatároztam a Na+/K+ pumpa
elhelyezkedését. Kísérleteimhez egér parotisból enzimatikusan izolált
acinussejt-csoportokat használtam. Konfokális mikroszkóppal készített
felvételeim szerint a Na+/K+ pumpa a bazolaterális és a luminális membránban
egyaránt megtalálható. (A luminális membránt a TMEM16A Cl- csatorna és az
IP3 receptor jelölésével azonosítottam.)
Eredményeim felhasználásával egy új nyálszekréciós modellt alkottunk,
melyben a K+ csatornák nagy része a luminális membránban helyezkedik el és a
szekretált K+-t a Na+/K+ pumpa reabszorbeálja, miközben Na+-t pumpál a
lumenbe, ezzel legalább részben kiváltva a paracelluláris Na+ szekréciós
útvonalat.

Témavezető: Dr. Almássy János
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PHYS.2. Gaál Szabolcs Máté ÁOK IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A NEHÉZVÍZ HATÁSA SHAKER K+-CSATORNÁK LASSÚ
INAKTIVÁCIÓJÁRA

Bevezetés: Ismert, hogy a feszültség kapuzott Shaker káliumcsatornák C-típusú
inaktivációja során az inaktivált állapotot a megfelelő aminosav-oldalláncok
között kialakuló kiterjedt hidrogénkötés-hálózat stabilizálja a szelektivitási
szűrő mögötti régióban. További molekuláris dinamikai modellszámítások
vízmolekulák jelenlétét is feltételezik ebben a régióban, amelyek
hozzájárulhatnak a hidrogénkötés-hálózat kialakulásához.
Célkitűzés: Kísérleteimben szeretném bizonyítani ezen vízmolekulák jelenlétét
és az inaktivált állapot stabilizálásában betöltött szerepét. Bizonyított, hogy az
extracellulárisan alkalmazott nehézvíz lassítja a csatornák inaktivációját illetve
az inaktivált állapotból történő visszatérését. Kísérleteim fő célja igazolni, hogy
a nehézvíz nem a megnövekedett viszkozitása révén befolyásolja a csatornák
inaktivációs kinetikáját, hanem a szelektivitási szűrő mögé bejutva. A
viszkozitás csatornák kapuzására kifejtett hatását különböző összetételű glicerint
illetve szacharózt tartalmazó oldatokkal teszteltem.
Anyag és módszer: Az elektrofiziológiai kísérleteket tsa_201 sejtekbe, kalcium-
foszfát precipitációs módszerrel transzfektált, különböző sebességgel
inaktiválódó Shaker mutáns káliumcsatornákon végeztem a patch-clamp
technika feszültség-zár üzemmódjában, outside-out konfigurációban. A sejteket
-120 mV-os tartófeszültség értéken tartottam, majd 2 másodperces +50 mV-ra
depolarizáló impulzussal határoztam meg az inaktivációs időállandót kontroll
körülmények között, majd ugyanazon a sejten glicerin illetve szacharóz
jelenlétében. Az oldatokat gyorsperfúziós rendszerrel vezettem a kitépett
patchre.
Eredmények: A glicerin/szacharóz expozíció hatására a csatornák teljes
inaktivációja volt megfigyelhető. Továbbá a kísérletek eredményei azt mutatják,
hogy 5 tömegszázalékos glicerint illetve 10 tömegszázalékos szacharózt
tartalmazó oldatok hatására nem tapasztalható szignifikáns különbség az
inaktiváció sebességében.
Következtetés: Az eredményeim alátámasztják hipotézisünket, amely szerint a
vízmolekulák bediffundálnak a szelektivitási szűrő mögé, stabilizálva ezzel a
csatornák inaktivált állapotát.

Témavezető: Dr. Szántó G. Tibor, Dr. Panyi György
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PHYS.3. Sivadó Miklós GYTK V.
Élettani Intézet; MTA-DE-NAP B-Fájdalom Kontroll Kutatócsoport

ENKEFALINERG IDEGSEJTEK OPTOGENETIKAI VIZSGÁLATA AZ
EGÉR GERINCVELŐ FELÜLETES HÁTSÓ SZARVÁBAN

A gerincvelői hátsó szarv központi szerepet játszik a perifériáról érkező
fájdalominformáció feldolgozásában. Számos bőr eredetű primer afferens
közvetít nociceptív információt a hátsó szarv felszínes (I-II) , valamint mélyebb
(V) lamináihoz.  Ezek a szenzoros axonok szinaptikus glomerulusok
kialakításában vesznek részt, amelyeken belül a szenzoros terminálisok axon-
axonikus illetve axon-dendritikus kapcsolatokat fogadnak. Vírus alapú
transzneurális jelölés segítségével a közelmúltban kimutatták, hogy ezen
kapcsolatok egy része proenkefalin 1 (Penk1) gént expresszáló neuronokból
származik. A Penk1 tartalmú neuronok többsége a rostralis ventomediális
medullában (RVM) megtalálható gátló sejt volt, kisebb számban ugyanakkor a
gerincvelői hátsó szarvban is előfordultak. Érdekes módon korábbi
tanulmányokban enkefalint is expresszálló hátsó szarvi interneuron axonokban
vezikuláris glutamát transzporter 2 (VGlut2) expressziót igazoltak, ami ezen
sejtek serkentő voltára utal és valószínűsíti, hogy a lokális és leszálló
enkefalinerg neuronok különböző szerepet töltenek be a fájdalom információ
modulálásában.
Kísérleteinkben optogenetikai módszerrel, egy fényérzékeny csatornafehérjét
(channelrhodopsin, ChR2) Penk1 dependens módon kifejező transzgén egerek
gerincvelőjében vizsgáltuk a lokális enkefalinerg neuronok hátsó szarvi
neuronhálózatokban betöltött szerepét.
Megerősítettük, hogy a hátsó szarvi Penk tartalmú idegsejtek nagy többsége
serkentő sejt, ugyanakkor igazoltuk a Penk jelenlétét gliasejtek egy
alcsoportjában is. Előzetes eredményeink alapján a lokális enkefalinerg sejtek
C- és Adelta típusú primer afferens bemenetet fogadnak.  Optogenetikai
ingerlésük jelentős hálózati aktivitásfokozódást eredményez és nagymértékben
növeli az egyes hátsó szarvi neuronokon megfigyelhető primer afferens
kiváltotta biszinpatikus gátlás mértékét is, ami arra utal, hogy a Penk sejtek
aktivitálása analgetikus hatású lehet.

Témavezető: Dr. Szücs Péter
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PHYS.4. Abriha Dániel ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

A MIOZIN AKTIVÁTOR HATÁSÚ OMECAMTIV MECARBIL EGY ÚJ
TERÁPIÁS STRATÉGIA AZ AKUT SZÍVELÉGTELENSÉG
KEZELÉSÉBEN

Az omecamtiv mecarbilt (OM) a szisztolés szívelégtelenség kezelésére
fejlesztették ki. A szer a kardiális miozin ATPáz aktivitását növelve gyorsítja az
anorganikus foszfát disszociációját, amely a szívizom összehúzódások során
megemeli szarkomerben a szabad aktin-miozin kereszthidak számát. Jelen
munkánkban azt vizsgáltuk, hogyan változtatja meg az OM az izolált
szívizomsejtek kontraktilitásának mechanikai és kinetikai paramétereit.
Vizsgálatainkat humán donor mintákból származó bal kamrai szívizomsejteken
végeztük. A mechanikailag izolált és Triton X-100-zal permeabilizált
szívizomsejteket egy érőmérőből és egy elektromágneses motorból álló
mérőrendszer rovartűihez rögzítettük. Különböző Ca2+- és OM koncentrációjú
tesztoldatokban vizsgáltuk a preparátumok aktív (Faktív) és passzív erejét
(Fpasszív), Ca2+-érzékenységét (pCa50), aktivációs (t1/2akt) és relaxációs idejét
(trelax) és az aktin-miozin hidak sebességi állandóját (ktr).
Az OM hatása a szívizomsejtek kontraktilitására bifázisos: szubmaximális
[Ca2+] (pCa 6,2) mellett a pozitív inotróp hatása 0,3 μM koncentrációban volt a
legnagyobb, míg ez sokkal mérsékeltebb volt magas koncentrációkban (> 1
μM). Ezzel párhuzamosan a szer 0,3 μM koncentrációtól kezdve fokozta a
szívizomsejtek Fpasszív-ját (kontroll Fpasszív: 0,89 ± 0,1 kN/m2 vs 2,29 ± 0,18 0,3
μM OM mellett, n = 8), melynek EC50 értéke 0,53 μM. Az OM 0,1 és 1 μM -os
koncentrációja szignifikánsan fokozta a szívizomsejtek Ca2+-érzékenységét
(kontroll pCa50: 5,82 ± 0,01 vs. 6,02 ± 0,01 és 6,32 ± 0,04 0,1 és 1 μM OM
koncentráció mellett, n = 8). Az OM kezelés megváltoztatta a szívizomsejtek
aktivációs-relaxációs ciklusának kinetikai paramétereit. OM hatására szaturáló
[Ca2+] (pCa 4,75) mellett csökkent a ktr (EC50: 0,53 μM), valamint fokozódott a
kontrakció (EC50: 0,68 μM) és relaxáció (EC50: 1,19 μM) ideje.
Eredményeink alátámasztják, hogy az OM egy rendkívül hatékony pozitiv
inotróp szer, mely lassítja a szívizomsejtek aktin-miozin ciklusának aktivációs-
relaxációs kinetikáját. Így erősebb, tartósabb és lassabb szívizom
összehúzódások jönnek létre, azonban a szer a relaxáció lassítása és az Fpasszív
növelése révén ronthatja a bal kamra diasztolés funkcióját.

Témavezető: Dr. Nagy László, Dr. Papp Zoltán
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PHYS.5. Bernscherer Gyöngyi ÁOK IV.
Élettani Intézet

A KALCIUMHOMEOSZTÁZIS MÓDOSULÁSA MYOTÓNIÁS
DISZTRÓFIÁBAN

A kalcium az izom-összehúzódásban, növekedésben és regenerációban nagyon
fontos szabályozó szerepet játszik. Az elektro-mechanikai (EM) kapcsolatnak
nevezett folyamat során az akciós potenciál következtében megnövekedett
intracelluláris kalciumkoncentráció okozza az izomösszehúzódást. A
harántcsíkolt izmok embrionális kalciumcsatornája (CaV1.1e) feszültség-
érzékelő szerepet játszik az EM kapcsolatban, de a felnőtt kalciumcsatorna-
izoformával ellentétben mérhető nagyságú kalciumáram is folyik át rajta.
Miotóniás disztrófiás (MD) betegek izmaiban kimutatható az embrionális kori
CaV1.1e kalciumcsatorna, amely expressziójának mértéke korrelációt mutat az
izomgyengeség fokával.
A felnőtt vázizomban, a CaV1.1 csatornán keresztül beáramló kalcium
hatásainak feltérképezéséhez egy genetikusan módosított egértörzset
használtunk, amelyben a CaV1.1e izoforma felnőtt korban is folyamatosan jelen
van. Ebben az egérben az EM kapcsolat alatt megnő a beáramló kalcium
mennyisége, az izmok kontraktilis tulajdonságai módosultak, a kalciumaktivált
folyamatok szerepe megnőtt és nőtt az izmok lassú típusú izomrostjainak
aránya. A mitokondriumok mennyisége és oxidatív enzimaktivitásuk csökkent.
Ezekből az állatokból enzimatikusan izolált izomrostokon spontán kalcium-
felszabadulási eseményeket detektáltunk, amelyeket intakt, emlős izmon eddig
nem rögzítettek. Frekvenciájuk 9,2•10-4±6•10-4 Hz/μm2 (19 rost; átlag±SEM).
Tanulmányoztuk ezen események tulajdonságait konfokális lézerpásztázó
mikroszkóp segítségével. Az átlagos amplitúdó (ΔF/F0) 0,287±0,005, a térbeli
félértékszélesség 3,05±0,05 µm, az események hossza 235±4 ms volt. A külső
kalcium szerepét is vizsgáltuk a kalcium eltávolításával az extracelluláris térből,
illetve 5μM nizoldipine alkalmazásával. Ilyen körülmények között az
események teljesen eltűntek.
Eredményeink azt mutatják, hogy a CaV1.1e csatornán keresztül történő
folyamatos kalcium-beáramlás spontán kalciumfelszabadulási eseményeket
eredményez, amelyek tulajdonságai eltérnek a rianodin-receptoron keresztül
kiáramló kalcium hatására kialakuló sparkokétól. A  jelenség mitokondrium-
károsodást okozhat és izomtömeg-vesztéshez is vezethet a MD betegekben.

Témavezető: Dr. Dienes Beatrix
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PHYS.6. Csende Kristóf ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

AZ ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIMEK ENDOGÉN
SZABÁLYOZÁSA.

A kardiovaszkuláris betegségek kezelésében a renin-angiotenzin-aldoszteron
rendszer (RAAS) gátlása fontos szerepet tölt be. Az RAAS élettani hatásában
fontos angiotenzin II szintjét a szintéziséért felelős ACE1 és a lebontásáért
felelős ACE2 enzimek aktivitásának aránya határozza meg. Kutatócsoportunk
az elmúlt években felvetette az ACE1 aktivitás endogén regulációjának
lehetőségét.
Méréseink célja ezeknek az ACE aktivitások feltérképezése volt. Az ACE
aktivitásokat kettős floureszcens festékkel jelölt szubsztrátokkal (Abz-
FRK(DNP)-P az ACE1 és Mca-APK(DNP) az ACE2 esetében) kinetikus
esszével mértük. Patkány különböző szöveteiben (tüdő, balkamra, aorta, máj,
mellékvese) az ACE1 és ACE2 aktivitást 2-1024-szeres hígításban határoztuk
meg.
Eredményeink szerint  az ACE1 aktivitása valamennyi vizsgált szövetben
jelentős endogén gátlás alatt áll. A gátlás mértéke tüdő (84%), máj (47%),
mellékvese (41%), balkamra (45%) és aorta (33%) sorrendben csökkent. Az
ACE2 esetében az endogén gátlás mértéke alacsonyabb volt (a fenti szövetek
sorrendjében: 40, 6, 26, 14 és 9%-nak alakult). Ezen gátlások mellett a
szövetekben méréseink alapján számottevő ACE1 aktivitás csak a tüdőben (5,5
U/ml) és az aortában (0,5 U/ml) van. A fennmaradó szövetekben az ACE1
aktivitás jelentősen alacsonyabb: májban 0,07 U/ml, mellékvesében 0,06 U/ml,
balkamrában pedig 0,07 U/ml. Ellenben ezzel tüdőben (17,75 U/ml), aortában
(0,42 U/ml), májban (5,54 U/ml), mellékvesében (20,96 U/ml) és balkamrában
(2,09 U/ml) is jelentős ACE2 aktivitást mértünk (részben az alacsonyabb
endogén gátlásnak köszönhetően). Az ACE1/ACE2 arányt tekintve a tüdőben
(0,29) és az aortában (0,69) volt összemérhető a két enzim aktivitása, a többi
szövetben a lebontásért felelős ACE2 aktivitása jelentősen magasabb volt (máj:
0,014, mellékvese: 0,003 és balkamra: 0,03).
Adataink alapján az ACE1 és ACE2 enzimek patkány szövetekben endogén
gátlás alatt állnak, mely befolyásolja aktivitásukat. Az ACE enzimek endogén
szabályozásának megváltozása hozzájárulhat a kardiovaszkuláris betegségek
kialakulásához. Ennek tanulmányozása közelebb vihet bennünket a
pathomechanizmus pontosabb megértéséhez és új terápiás lehetőségek
kidolgozásához.

Témavezető: Dr. Tóth Attila
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PHYS.7. Farajalla, Mohammed ÁOK V., Masuda, Layla ÁOK V.
Élettani Intézet

9-ANTHRACENE CARBOXYLIC ACID IS MORE SUITABLE THAN DIDS
TO STUDY CALCIUM-ACTIVATED CHLORIDE CURRENT

Cardiac action potential (AP) is formed by many different ion currents.
Abnormalities of these may result in cardiac arrhythmias leading to serious
complications such as sudden cardiac death. Therefore, it has a significant
importance to understand the role of each ion current. To study a given ion
current, selective ion channel blockers are frequently used.
Our aim was to determine either 4,4-diisothiocyanostilbene-2,2-disulfonic acid
(DIDS) or 9-anthracene carboxylic acid (9-AC) is more suitable to study
calcium-activated chloride current (ICl(Ca)) contributing to early repolarization.
Whole-cell voltage-clamp was used to measure inward rectifier K+ current
(IK1), rapid and slow components of delayed rectifier K+ currents (IKr and IKs)
and L-type Ca2+ current (ICa,L). Sharp microelectrode technique was used to
record APs. All experiments were done on enzymatically isolated canine left
ventricular cells at 37 °C.
At fast stimulation rates, 0.5 mM 9-AC produced larger elevation in the plateau
potential whereas the AP lengthened to the same extent by both drugs. While
0.2 mM DIDS resulted in a marked reduction of the maximal rate of
depolarization, no such effect was seen with 9-AC. Early repolarization of the
AP (phase-1) was reduced by both drugs, a greater reduction observed with
DIDS during slow stimulation rates. All effects on AP of both drugs were
reversible upon washout. Regardless of intracellular Ca2+ buffering, 9-AC- and
DIDS-sensitive currents were identical in voltage-clamp condition. Increase in
stimulation rate induced a correlating increase of calcium transients and DIDS-
sensitive current. Increasing 9-AC concentrations from 0.1 to 0.5 mM in a
cummulative manner a gradual reduction of phase-1 and lengthening of AP
could be observed, while no further action could be detected at 1 mM. The half
maximal effective concentration of 9-AC was 160 microM with a Hill
coefficient of 2. At 0.5 mM, 9-AC did not affect ICa,L, IKs, IKr and IK1.
Based on these results, in voltage-clamp studies both DIDS and 9-AC proved
equally useful but 9-AC proved superior than DIDS in AP studies to study the
physiological role of ICl(Ca) due to the lack of Na+-channel inhibition.

Témavezető: Dr. Horváth Balázs, Dr. Szentandrássy Norbert
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PHYS.8. Olafsdottir, Thorbjorg ÁOK III.
Élettani Intézet

OPTOGENETIC ACTIVATION OF ASTROCYTES CAN INFLUENCE
NEURONAL FUNCTIONS IN THE MIDBRAIN

It was extensively demonstrated in the last decades that astrocytes are not
passive elements, but actively participate in the neuronal signal processes.  For
the optimal experimental approach of astrocyte-neuron communication,
selective activation of the astrocytes is needed.  A recent possibility for this aim
is the optogenetics, where certain cell lines express light-activated ion channels
and transporters. In the present project we aimed to provide evidence that
astrocytic activation by optogenetics is possible in samples from the brainstem.
We used coronal midbrain slices from specific mouse strains where astrocytes
expressed either tdTomato fluorescent protein or channelrhodopsin-2 (ChR2)
light-activated cationic channel in an astrocytic marker- (GFAP-)dependent
way.  Recordings were performed in the pedunculopontine nucleus (PPN).  The
activation of the astrocytes was visualized with calcium imaging using Oregon
Green BAPTA I AM or Rhod2 fluorescent dyes.  Astrocytes and neurons were
also investigated with patch clamp technique in whole cell configuration.
Optogenetic activation of astrocytes was achieved by illumination of the sample
with 470 nm light and parallel calcium imaging was performed.  The area of the
calcium waves recorded from astrocytes was significantly increased during and
after illumination (15.5 ± 3.6 %*s before and 93.5 ± 30.3 %*s during
photostimulation; p = 0.012; n = 16).  Voltage-clamp experiments on astrocytes
from the same sample showed that illumination of astrocytes resulted 65.7 ± 2.6
pA inward current (on -80 mV holding potential; n = 6).  Neurons in the same
samples also responded to activation of astrocytes.  Current-clamp experiments
on neurons of the PPN revealed that optogenetic activation of astrocytes
depolarized the neurons with 5.07 ± 1.4 mV and increased their firing rate with
1.42 ± 0.54 Hz (n = 9).
Our present data indicate that optogenetic activation of astrocytes is possible
with our experimental arrangement.  Astrocytic activation can massively
influence excitability of the surrounding neurons; therefore, this method can be
used as a powerful tool to investigate astrocytic contribution to neuronal
excitability.

Témavezető: Dr. Pál Balázs
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PHYS.9. Szabó Ádám ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

DIASZTOLÉS DISZFUNKCIÓ MEGJELENÉSE MREN2
TRANSZGÉNIKUS PATKÁNYOKBAN

A szívelégtelenségnek két fő formája ismert: a szisztolés mely a pumpafunkció
romlásával jár és jellemzően inkább a férfiakat érinti és a diasztolés, mely
esetben a relaxáció károsodott és főleg a nők betegsége. Mindkét forma gyakran
társul magas vérnyomással.
Célunk volt magas vérnyomás indukálta kardiális diszfunkció nem- és
korfüggésének vizsgálata.
Kísérleteinkben 15 illetve 50 hetes kontroll és magas vérnyomásos (mRen2)
hím és nőstény állatokat vizsgáltunk. A vérnyomást tail cuff technikával, a
szívfunkciókat (ejekciós frakció, E/A arány, IVRT) echocardiográfiával
vizsgáltuk.
A vérnyomás 15 hetes korban az mRen2 állatokban (hímek: 239±2/197±4
Hgmm, nőstények:  185±9/131±6 Hgmm) jelentősen magasabb, mint a kontroll
állatokban (hímek: 127±1/107±4 Hgmm, nőstények: 128±2/87±3 Hgmm). Az
mRen2 állatok vérnyomása 50 hetes korra a túlélő állatokban csökkent (hím
állat: 195/137 Hgmm, nőstény állatok: 121±0,2/80±3 Hgmm). A szisztolés
funkciót jellemző ejekciós frakcióban nem volt eltérés az mRen2 és kontroll
állatok között. A diasztolés funkciót jellemző paraméterek közül a hímek esetén
az E/A arány az mRen2 állatokban 15 hetesen jelentősen alacsonyabb volt, mint
a kontrollban (1,13±0,05 vs. 1,87±0,09), amely 50 hetes korra normalizálódott
(1,49±0,11 vs. 1,42±0,01). Ezzel szemben a nőstények esetében a kezdeti
különbség megmaradt 50 hetes korban is a két állattörzs között (15 hetesen
mRen2: 1,26±0,07 vs. kontroll: 2,28±0,15; 50 hetesen mRen2: 1,51±0,04 vs.
kontroll: 1,81±0,04). Az IVRT-t tekintve hímek esetében az öregedéssel
mindkét csoportban romlást észleltünk és a két csoport közötti különbség
elmosódott (15 hetes: mRen2: 44±1 vs. kontroll: 29±1; 50 hetes: mRen2: 38±2
vs. kontroll: 41±5). Nőstények esetén az IVRT megnyúlását láttuk az öregedő
állatokban, azonban a kezdeti különbség megtartott maradt (15 hetes: mRen2:
38±1; vs. kontroll: 26±1; 50 hetes: mRen2: 45±2; vs. kontroll:35±1).
Az mRen2 hipertóniás állatokban mindkét nemben diasztolés diszfunkciót
láttunk, melyet hím állatokban szisztolés diszfunkció megjelenése követett.
Adataink arra utalnak, hogy a disztolés funkciót követi a szisztolés funkció
leromlása, amely elsősorban hím állatokban következik be.

Témavezető: Dr. Fülöp Gábor Áron, Dr. Tóth Attila
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PHYS.10. Csüllög Dóra ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

A PASSZÍV ERŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA A FEHÉRJE
OXIDÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN ÚJSZÜLÖTT PATKÁNY
SZÍVIZOMSEJTEKBEN

A szívizom szarkomer óriásfehérjéje a titin, melynek oxidatív módosulásai
szerepet játszhatnak az újszülöttkori diasztolés diszfunkció patogenezisében. A
perinatális adaptáció során a merev N2B titin izoforma expressziója nő a
rugalmas N2BA izoformával szemben, mely a szívizomsejtek passzív erejét
(Fpasszív) növeli. Célunk az Fpasszív és a fehérje oxidáció újszülöttekben
feltételezett összefüggésének vizsgálata volt.

Kísérleteink során 0, 7, 21 napos és felnőtt patkányok mechanikailag izolált és
permeabilizált bal kamrai szívizomsejtjein mértük az Fpasszív értékeit. Az
oxidoreduktív hatások feltárása 10 mM DTDP (2,2’-ditio-dipiridin), szulfhidril
(SH)-csoport oxidáns és DTT (ditiotreitol), redukálószer alkalmazásával in vitro
történt. A titin izoformák SH-csoport oxidációjának vizsgálatát Western blot
technikával, arányuk meghatározását SDS-gélelektroforézissel és
proteinfestéssel végeztük.

Az Fpasszív a 0 és 7 napos patkányok bal kamrai szívizomsejtjeiben alacsonyabb
volt a 21 napos és felnőtt patkányokban mért értékekhez viszonyítva (rendre:
0,11±0,01 kN/m2 vs. 0,26±0,02 kN/m2 vs. 0,56±0,02 kN/m2 vs. 2,11±0,08
kN/m2 SL: 2,3 µm, P<0,05, n=6-13). Az N2BA/N2B arányok megoszlása
szintén életkorfüggő volt (rendre: 79,50±0,65/20,50±0,65%,
41,10±0,85/58,9±0,85%, 10,10±0,69/89,9±0,69% és 5,44±0,35/94,56±0,35% a
0, 7, 21 napos és felnőtt állatokban, n=3-7). DTDP hatására 0 és 7 napos
patkányokban az Fpasszív jelentősen, a 21 napos és felnőtt állatokban azonban
kevésbé emelkedett (normalizált ΔFpasszív, rendre: 99,29±26,02% vs.
64,89±23,2% vs. 38,57±20,9% vs. 18±7% SL: 2,3 µm, P<0,05, n=6-8). Az
Fpasszív emelkedését a DTT minden csoportban visszafordította. A kezelést
követő relatív oxidált SH-tartalom az N2BA izoformában: 80±1%, 71±1%,
64±1% volt a 0, 7 és 21 napos patkányokban (P<0,05, n=4-20, a felnőtt
patkányokban nem volt detektálható), az N2B izoformában: 74±1%, 62±2%,
53±2%, 32±2% volt a 0, 7, 21 napos és felnőtt csoportokban (P<0,05, n=4-20).

Újszülött patkány szívizomsejtekben a kor előrehaladtával az Fpasszív oxidatív
érzékenysége csökken, melynek hátterében az N2BA és N2B titin izoformák
szerkezeti érése állhat.

Témavezető: Bódi Beáta, Dr. Papp Zoltán
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PHYS.11. Polyák Tímea ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

A SPORTSZÍV KONTRAKTILIS TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
PATKÁNYMODELLBEN

A megterhelő fizikai aktivitás élettani változásokat idéz elő a kardiovaszkuláris
rendszer elemeiben, melynek része a bizonyos fokig megnövekedett bal kamrai
szívizomtömeg, a szív hipertrófiája is (sportszív). Jelen munkánkban célunk az
volt, hogy a patkányokban úszóedzés hatására kialakuló sportszív élettanát
tanulmányozzuk. Ennek érdekében a sportszívekből nyert szívizomsejtek
kontraktilis tulajdonságait az átlagos fizikai aktivitást végző kontroll csoportból
nyert szívizomsejtekhez viszonyítottuk.
Kísérleteink során, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika által beállított sportszív patkánymodellt alkalmaztuk, melyekben a
rendszeres testedzés hatására fiziológiás miokardiális hipertrófia alakult ki. A 12
hetes úszóedzésben részt vett fiatal, felnőtt hím patkányok a hét 5 napján napi
200 percet töltöttek a vízben, míg a fiatal, felnőtt hím kontroll patkányok
alkalmanként 5 percet. Izometriás erőméréseink során kontroll és úsztatott
patkányok mechanikailag izolált és Triton X-100-al permeabilizált bal kamrai
szívizomsejtjein meghatároztuk; a maximális Ca2+- aktiválta aktív erőt (Faktív),
a Ca2+- érzékenységet (pCa50), a Ca2+- független passzív erőt (Fpasszív), és
vizsgáltuk az erő újraképződés (aktin-miozin ciklus) sebességét (ktr,max).
Az úszó csoportban az Faktív és pCa50 értékek szignifikánsan magasabbak
voltak a kontroll csoportban mért értékekhez képest (Faktív: 28,02±1,42 kN/m2

vs. 15,78±0,84 kN/m2, pCa50: 5,91±0,03 vs. 5,81±0,03, P<0,05, n=8-9). Az
Fpasszív értékekben lényeges különbséget nem találtunk a két csoport között
(1,49±0,18 kN/m2 a kontrollban vs. 1,75±0,12 kN/m2 az úsztatott patkányokban,
P<0,05, n=8-9). Az aktin-miozin sebességet jellemző konstans az úsztatott
patkányokban szignifikánsan magasabb volt (ktr,max: 4,26±0,24 s-1) a kontroll
csoporthoz viszonyítva (ktr,max: 3,51±0,14 s-1).
Eredményeink alapján, a sportszív vizsgált állatmodelljében a szívizomsejtek
kontraktilis fehérjerendszere áthangolódik, mely a Ca2+- aktiválta aktív erő és a
Ca2+- érzékenység fokozódásán keresztül a szív pumpafunkcióját jelentősebb
teljesítménnyel és hatékonysággal ruházhatja fel.

Témavezető: Bódi Beáta, Dr. Papp Zoltán
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PPREV1.1. Albert Márta Júlia MOGYE ÁOK IV., Germán-Salló Zsófia
MOGYE ÁOK IV., Török Tímea MOGYE ÁOK IV.
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Belgyógyászati Tünettani
Tanszék; Procardia Alapítvány

TÖBBEN SZÍVNAK, MINT AHÁNYAN RÁGYÚJTANAK, AVAGY A
PASSZÍV DOHÁNYZÁS A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS
GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

A dohányzás magas előfordulása a leendő orvosok körében aggodalomra ad
okot, mert a társadalom példaként tekint rájuk. Az 5 évre terjedő
Dohányfüstmentes Egyetem Projekt a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóinak dohányzási szokásait méri fel elsőként
Romániában. Ennek részeként, jelen dolgozat célja a dohányzók és nem
dohányzók környezeti dohányfüstről alkotott álláspontjának, illetve
hozzáállásuk változásának felmérése tanulmányaik előrehaladása során.
Keresztmetszeti vizsgálatra került sor a MOGYE magyar tagozatának
másodéves általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti hallgatóinak körében
2014-ben, illetve egy évvel később ugyanezen évfolyamon. Az adatgyűjtés
önkitöltős kérdőíves módszerrel történt, mely a Global Health Professions
Student Survey kérdőív adaptált változatához csatolt kérdésekkel összesen 72
kérdésből állt,18 kérdés a passzív dohányzás tárgyköréből. Leíró statisztika
IBM-SPSS programban készült. Mintanagyság: 209 hallgató (25,8% férfi,
74,2% nő) másod-, illetve 225 hallgató  (28,4% férfi, 71,6% nő) harmadévesen.
A másodéves hallgatók 40,2%-a dohányzik (76,4% nő), míg harmadévesként
38,7%-uk (69% nő). Az egyetemen az érvényben levő dohányzást tiltó hivatalos
szabályozást a nem dohányzók 53,6%-a, majd 28,3%-a, a dohányzók 44,5%-a,
majd 38,4%-a szerint betartják. Ha egy személy dohányzik az egyetem
épületében a nem dohányzók 20,2%-a, a dohányzók 39,3%-a szerint: mindenki
eldöntheti, hogy hol gyújt rá. A nemdohányzók 40%-a (mindkét vizsgált évben
változás nélkül) elfogadja a passzív dohányzás tényét, saját bevallásuk szerint
34,9%-uk az egyetem főépületében is ki van téve a környezeti dohányfüst
ártalmainak, mely arány egy évvel később 52,2 %-ra emelkedett (p=0,0053). A
MOGYE hallgatóinak magasabb a dohányzási prevalenciája más európai
országok orvostanhallgatóihoz képest, illetve a nagy számú dohányosok mellett
a passzív dohányzásnak való kitettség aránya is jelentősen magas, ami ráadásul
növekvő tendenciát mutat. A megkérdezettek mintegy fele úgy véli, hogy az
egyetemen és a kórházakban nem tartják be a dohányzást tiltó hivatalos
törvényt. A passzív dohányzás a MOGYE hallgatóinak egészségét veszélyeztető
valóság, melynek fő oka a nem megfelelő hozzáállás.

Témavezető: Dr. Germán-Salló Márta, Dr. László Mihály-Imre
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PPREV1.2. Hiczó Nikoletta Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

MENTÁLIS EGÉSZSÉG AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS, AZ ÉLET
ÉRTELMESSÉGE ÉS A REZILIENCIA TÜKRÉBEN

Elméleti háttér: A mentális egészség és betegség két kontinuum modellje szerint
a mentális egészség és betegség 2 kapcsolódó, de különálló kontinuum. A
pozitív mentális egészség a mentális jóllétnek különálló mutatója, 3 kategóriája
határozható meg az MHC-SF teszttel: virágzók, mérsékelt mentális egészséggel
rendelkezők, hervadók.
Cél: Megvizsgálni, hogy a virágzók magasabb szinten funkcionálnak-e a
reziliencia, érzelemszabályozás, élet értelmének megélése és keresése
területeken a mérsékeltekhez és hervadókhoz képest, valamint a depressziós és
szorongásos tünetek összehasonlítása a 3 kategóriában.
Módszer: Online kérdőíves vizsgálatomban 168 fő 18-65 év közötti felnőtt az
alábbi kérdőíveket töltötte ki: Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített
változata (MHC-SF), Connor-Davidson Reziliencia Skála (CD-RISC),
Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (DERS), Élet Értelme Kérdőív
(MLQ-H), Beck Depresszió Kérdőív rövidített változata (BDI sv), Állapot
Szorongás (STAI-S) és Vonás Szorongás (STAI-T) Kérdőív.
Eredmények: A 3 mentális egészség kategória megoszlása: hervadók (10%),
mérsékeltek (45,3%), virágzók (44,7%).
Az MHC-SF szignifikáns pozitív korrelációt mutat a rezilienciával (rt=0,389,
p<0,01) és az élet értelmének megélésével (rt=0,398, p<0,01), valamint
szignifikáns negatív együttjárást az érzelemszabályozási nehézségekkel (rt=-
0,270, p<0,01), depressziós tünetekkel (rt=-0,397, p<0,01), állapotszorongással
(rt=-0,393, p<0,01) és vonásszorongással (rt=-0,367, p<0,01).
A virágzók a mérsékeltekhez és hervadókhoz képest szignifikánsan magasabb
értékeket értek el a reziliencia (Kru-Wal=34,821, p<0,001) és az élet értelmének
megélése (Kru-Wal=34,057, p<0,001) változóknál, valamint szignifikánsan
alacsonyabb értékeket az érzelemszabályozási nehézségek (Kru-Wal=18,989,
p<0,001), depressziós tünetek (rW3=32,482, p<0,001), állapotszorongás (Kru-
Wal=42,026, p<0,001) és vonásszorongás (Kru-Wal=38,402, p<0,001)
változóknál.
Következtetés: A reziliencia, érzelemszabályozás, élet értelmének megélése
fejleszthető területek, általuk növelhető a mérsékeltek és hervadók mentális
egészségszintje, így a virágzók száma a különböző prevenciós és intervenciós
formák végső céljaként.

Témavezető: Dr. Molnár Judit
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PPREV1.3. Dabor Oghenekevwe Virgi Egészségügyi gondozás és
perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet

MENTAL HEALTH OF STUDENTS AT THE FACULTY OF PUBLIC
HEALTH

Mental health of students plays a crucial part in their social and academic
performance and in creating a healthy campus community. So assessing the
mental health status of student is important for a healthy functioning student.
Our aim was to describe the mental health of international students at the
Faculty of Public Health.
A cross sectional survey was used to analyze the mental health status of
students. Data was collected during November 2015. A sample of year I-IV
(N=124) international students were administered an anonymous self-
administered questionnaire that included social support, perceived stress,
psychological distress (GHQ), sense of coherence (SOC), depression, and
general questions on their studies.
The study had a response rate of 79.8%. More than three-quarter of the students
was single. Almost one-fifth of the students had a severe lack of social support.
More than half of the students had people at the university who gave them
support and encouragement. More than 70% of the students didn’t have any
family members with psychiatric or psychology history. 70% of the students had
a good to very good perceived health. Almost two-fifth of the students scored
above the threshold on the GHQ indicating psychological distress. About 88%
of the students didn’t have any previous psychiatric or psychological history.
More than half of the students were on a normal range on the Zung Depression
Scale, 42 % scored in the mild-to-moderate range of depression and 1person in
the severe range. A mean score of 62.8 was found for SOC, with a minimum of
43 and a maximum of 83.
When compared our results to previous surveys among Hungarian students at
the Faculty of Public Health, in the English students the proportion of those who
suffered from mild to severe depression was 13% higher.  The proportion of the
Hungarian and English students scored on the GHQ-12 scale indicating notable
psychological distress was about the same range. Further research is needed to
know why there is a slight increase in depression of English students and
psychological consultation should be recommended to students as part of their
medical check up requirements.

Témavezető: Dr. Bíró Éva
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PPREV1.4. Dávid Réka Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet

TUBERCULOSIS KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KOCKÁZATI
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Bevezetés: A tuberculosis területi eloszlása Magyarországon évek óta
változatlan. A tbc incidencia magas 10 százezrelék feletti értéket mutat
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben
valamint Budapest és környékén. A vizsgálat helyszíne Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye volt, ahol a fertőzöttek száma évek óta kimagasló.
Célkitűzés: A tuberculosis kialakulásához vezető kockázati tényezők
azonosítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Módszer: A kvantitatív kutatás során kérdőívek kerültek kiosztásra azok
körében, akik klinikailag igazolt tbc fertőzésben szenvedtek. Egy részük (27%)
antibiotikum terápiában részesült, míg a betegek 73%-a kontrollra járt vissza, de
még gyógyult betegnek nem minősül. A felmérés Nyíregyházán a Jósa András
Oktatókórház Pulmonológiai osztályán (N=8) a Megyei Tüdőgondozó
Intézetben (N=97) valamint Mátészalkán a Városi Tüdőgondozóban (N=6)
zajlott, így összesen 111 beteg került be a vizsgálatba. Az adatgyűjtés:
2015.06.01. és 2015.09.01. közötti időtartamra esett.
Eredmények: A betegek 65%-a nem járt tüdőszűrésre. Nincs szignifikáns
különbség a részvételi arányban a nemek között (p=0,25), valamint a
tüdőszűrésen való részvételt nem befolyásolta az, hogy a beteg községben vagy
városban lakik (p=0,78). A felmért betegek 13%-a 25 év alatti volt, beleértve két
csecsemőkorú fertőzöttet is. A 45-60 év közötti korcsoportban vettek részt a
betegek a tüdőszűrésen a legnagyobb arányban (p=0,03). A zavaró tényezők
korrigálása után (nem, életkor, foglalkoztatás, legmagasabb iskolai végzettség,
háztartásban élők száma, alkoholfüggőség, tüdőszűrés, komfortfokozat) egy tbc-
s beteg megjelenése a háztartásban szignifikáns összefüggést mutatott a rossz
szociális körülménnyel (p=0,03).
Konklúzió: A rossz életkörülmények, a rossz szociális helyzet, a zsúfolt közeg
szerepet játszik a tuberculosis terjedésében. Megelőzés során a védőoltás mellett
fontos a kontaktvédelem és a tüdőszűrésen való részvétel, a fertőzött betegnek a
korai kiemelése illetve kezelése.

Témavezető: Dr. Fiatal Szilvia
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PPREV1.5. Fábián Balázs Egészségpszichológia MSc III.
NK Magatartástudományi Intézet, Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék

VALLÁS, SPIRITUALITÁS ÉS EGÉSZSÉG

A vallás és a spirituális jelentős hatással bír az egészségre (Koenig,
McCullough, és Larson, 2001) azonban az egyre népszerűbb bio-pszicho-
szociális és spirituális modell ellenére kevesen vizsgálták a vallásos és a
spiritualitással összefüggő élmények és motiváció szerepét, noha fontos szerepet
töltenek be az egészség és vallás komplex rendszerében (Bagdy, 2014). Jelen
vizsgálatban ezért a motiváció és a vallásos-spirituális élmények az
életminőségre, szubjektív egészségre és a boldogságra kifejtett hatásuk mellett,
vizsgáltuk olyan fontos befolyásoló tényezők, mint a remény, az élet értelmének
megélésének, az észlelt stressznek és az egészségmagatartás egyes elmeinek
szerepét is.
Összesen 503 fő töltötte ki a kérdőívcsomagot. Az átlag életkor 34,75 év volt. A
vizsgálati mintába 134 pszichológia szakos-, 184 hittudományi egyetemi
hallgató, 150 jógázó és 35 magát kereszténynek valló személy tartozott. 166 fő
vallotta magát katolikusnak, 151 fő reformátusnak, 31 fő egyéb keresztény
közösségbe tartozónak, 90 fő a maga módján vallásos kategóriával jellemezte
magát, a maradék 65 fő egyéb kategóriát választott.
A lineáris regressziós modellek segítségével végzett elemzések eredményei
szerint az életminőséget és a szubjektíven megítélt egészségügyi állapotot
legjobban a szubjektíven megélt boldogság jósolta be, továbbá az életminőséget
az élet értelmének megélése, a jógázás és az észlelt stressz jósolta be
szignifikánsan. A szubjektíven megélt boldogságot leginkább az életminőség, a
személyes hatóerő, a szubjektíven megítélt egészségügyi állapot, az észlelt
stressz és a jógázás jósolta be a legjobban. Mindemellett az imádság, mint
spirituális gyakorlat végzése szignifikáns hatással volt a személyes hatóerő
megélésére. A vallásos-spirituális belső motivációt a vallásos-spirituális
élmények, az Ima és Meditáció alatti beteljesülés érzései és az egyéni vallásos-
spirituális gyakorlás jelezte előre a legjobban. Illetve a jógázás és a vallásosság
protektív tényezőnek tűnt az alkohol- és szerfogyasztással szemben.
Az eredmények alátámasztják, hogy a spiritualitás dimenziója jogosan kaphatna
fontosabb szerepet az egészségfejlesztési és prevenciós programok kialakítása
során.

Témavezető: Dr. Bugán Antal
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PPREV1.6. Fehér Sándor Táplálkozástudományi MSc I., Varga Nándor
József Táplálkozástudományi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

TÁPLÁLKOZÁSI PROBLÉMÁK ROMA FELNŐTTEK KÖRÉBEN:
REPREZENTATÍV KERESZTMETSZETI FELMÉRÉS ALAPJÁN

Kutatások taglalják a romák körében előforduló számos megbetegedés
emelkedett gyakoriságát, azonban a romák táplálkozási szokásairól kevés adat
áll rendelkezésre, holott a krónikus megbetegedések hátterében sok esetben
helytelen táplálkozási minta áll. A helyzetet leíró epidemiológiai adatok nélkül,
megalapozott intervenció kialakítása nem lehetséges.
Vizsgálatunk során azt értékeltük, hogy a roma etnicitásnak van-e
szociodemográfiai és egészségmagatartási tényezőktől független kockázat
befolyásoló szerepe táplálkozás epidemiológiai területen.
2015-ben Magyarország 20 járásában zajlott keresztmetszeti felmérés adatait,
többváltozós logisztikus regresszióval elemeztük, az eredményeket
esélyhányadosokkal (EH) és 95%-os megbízhatósági tartományokkal [95%MT]
jellemeztük. A vizsgálati végpontok az élelmiszer fogyasztási gyakoriságok
alapján kerültek meghatározásra. Etnikai hovatartozás alapján három csoportot
alakítottunk ki: önmagukat romának vallók (ör:133 fő), önmagukat romának
vallók, akiket a kérdezőbiztos is romának ítélt meg (kr:197 fő) és nem roma
(2218 fő).
Mindkét roma csoport tagjai nagyobb eséllyel (EH(ör)=2,08 [1,19-3,64] és
EH(kr)=1,62 [1,04-2,53]) fogyasztottak előrecsomagolt édességet, mint a nem
romák. Hasonló eredményt tapasztaltunk cukros üdítőitalok fogyasztása
esetében is (EH(ör)=1,96 [1,22-3,17] és EH(kr)=1,86 [1,24-2,79]). Az
energiaitalok fogyasztása szignifikánsan nagyobb eséllyel fordult elő romák
körében, mint nem romák körében (EH(ör)=2,01 [1,20-3,36] és EH(kr)=1,89
[1,21-2,96]). Az ételeikhez az önmagukat romának vallók nagyobb eséllyel
adnak hozzá cukrot (EH(ör)=2,42 [1,21-4,84]), mint a nem romák, ugyanakkor a
kérdező biztos által is romának ítéltek körében az etnicitás már nem bizonyult
befolyásoló faktornak. A csoportok között nem találtunk szignifikáns eltérést a
zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű pékáruk, halak, sós termékek, illetve a
hozzáadott só fogyasztása tekintetében.
Összességében elmondható, hogy mindkét roma csoportban a válaszadók
szignifikánsan kisebb gyakorisággal kerülték a cukros élelmiszereket, illetve
energiaitalt, függetlenül a szociodemográfiai, és egészségmagatartási
tényezőktől.

Témavezető: Dr. Sándor János
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PPREV1.7. Gercsák Klaudia Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Kis Gyöngyi Népegészségügyi MSc I.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

A FELNŐTTEK DOHÁNYZÁSI SZOKÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MAGYARORSZÁGON: 2000 ÉS 2015 KÖZÖTT

A magyar lakosság dohányzási szokásaiban bekövetkező változások értékelését
megnehezíti, hogy nem működik egységes monitoring rendszer, mellyel a
dohányzás visszaszorítását célzó intervenciók értékelhetők lennének. Korábbi
kutatásunk során megállapították, hogy a különböző felmérések (2000-2013)
mérési hibái igen magasak (átlagosan 3,1%), a képzettséghez kapcsolódó
egyenlőtlenség nőtt az évek során, illetve hogy a háziorvosok nem vesznek részt
érdemben a monitorozásban.
Jelenlegi kutatásunk célja a magyar felnőttek dohányzási szokásaiban
bekövetkezett változások értékelése volt 2000 és 2015 között, feltárva a
felmérések közötti különbségeket. A 2015-ben végzett, 4812 fős, hazai
lakosságot reprezentáló TÁMOP-6.2.5-B alá tartozó felmérés eredményeit
hasonlítottuk össze 8 korábbi hazai felmérés eredményével (OLEF2000;
OLEF2003; ODE-Gallup2007; OLAAP2007; TÁRKI2008; ELEF2009; OEFI-
TÁRKI2012; HMAP2013).
Eredményeink alapján a rendszeres dohányzás hazai prevalenciája 27,8%
(férfiak 34,3%; nők 21,3%). Ez szignifikánsan eltér a 2000-2009-es
eredményektől, azoknál alacsonyabb volt. A felmérésekben a prevalencia mérési
hibája átlagosan 3,6%-ra emelkedett. A felsőfokú iskolai végzettségűekhez
viszonyítva megnőtt az egyenlőtlenség mind az alapfokúak (3,3%/év), mind a
középfokúak esetén (4,3%/év). Legnagyobb mértékben a 65 év felettiek szoknak
le a dohányzásról, azonban az évek folyamán csökken ez a trend (-0,8%/év).
Leszokási tanácsadást a válaszadók 31,2%-a kapott (férfiak 28,63%; nők:
33,76%). Többváltozós elemzés szerint kisebb eséllyel szívnak 20 szálnál több
cigarettát naponta az idősebbek (EH=0,65; p=0,008; referencia: 18-34 év) és a
közép-és felsőfokú iskolai végzettségűek (EH=0,69; p=0,004; EH=0,63;
p=0,017; referencia: alapfokú végzettség).
Eredményeink alapján megállapítható, hogy (1) a hazai dohányzás gyakoriság
csökkenése továbbra sem bizonyítható egyértelműen, a felmérésekben a mérési
hibák magasak; (2) a képzettséggel összefüggő egyenlőtlenség folyamatosan nő;
(3) a dohányzási anamnézisek felvételi arányát csak egy felmérés vizsgálta,
vagyis a felmérések a szakmai irányelv ajánlásait nem használják a monitorozás
során.

Témavezető: Dr. Sándor János
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PPREV1.8. Harencsár Dóra Edit Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
IV., Zubály Magdaléna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

STRESSZ, MINT MUNKAHELYI KÓROKI TÉNYEZŐ

Napjainkban a globalizáció, a rohanó világunk az élet minden területére hatással
van. Az embereknek egyre több feladatot, azonos időben kell elvégezniük. Az
életükben nagy a verseny és szoros határidőkben kell teljesíteniük. Emellett a
társadalmunk tagjai egyre közönyösebbek egymás iránt, előfordulhat az is, hogy
mindenféle segítség nélkül kell megoldani problémájukat, legyen szó
magánéletről vagy munkahelyi feladatokról.
Ebből kifolyólag a stressz nagymértékben hat az emberek életére, és befolyással
van az egészségükre is. Ennek a hatásnak egyre növekvő része a munkahelyen
éri az egyéneket.
A témám a munkahelyi stressz, amelyet kérdőív segítségével vizsgáltam meg és
mértem fel több, mint száz kitöltő adatai alapján. A Copenhagen Psychosocial
Questionnaire II. (COPSOQ II.; Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi
Pszichoszociális Tényezőkről II.) magyar verzióját használtam fel és
egészítettem ki pár demográfiai adat megkérdezésével úgy, mint: életkor, nem,
családi állapot, iskolai végzettség.
A kérdőív nyomtatott formában került kiosztásra. A kitöltők legnagyobb része
egy debreceni általános iskolában főként tanárként, pedagógiai asszisztensként
dolgozik, emellett többen töltötték ki az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökségen, valamint a Debreceni Közlekedési Zrt. által foglalkoztatott
autóbuszvezetők és egyéb munkahelyeken dolgozók.
A COPSOQ II. a Munkahelyi követelmények, Szervezet és munkakör,
Együttműködés és vezetés, Munka-magánélet egyensúly, Bizalmi légkör,
Egészségi állapot és jóllét, Erőszak és zaklatás hét fő dimenzió által vizsgálja a
munkahelyi pszichoszociális tényezőket. A 92 kérdésre adott minden válasz 0-
tól 100-ig terjedő értéket kap. A kérdőív értekei, a tételek átlagolásával lettek
kiszámolva.
Vizsgálatom célja, hogy felmérjem az egyes személyek, hogyan élik meg a
stresszt. A hipotéziseim, hogy a nők és a férfiak közül az utóbbiak
stresszesebbnek érzik magukat, ugyanis a szakirodalom szerint ők azok, akik
nehezebben dolgozzák fel a stresszt és a nehézségeket. Emellett azokra a
kérdésekre is keresem a választ, hogy a beosztás, az iskolai végzettség, a családi
állapot szerint hogyan alakul a stressz megoszlása a célcsoportban.

Témavezető: Ungvári Tímea
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PPREV1.9. Katona Cintia Népegészségügyi MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

ROMA EGÉSZSÉGÜGYI MEDIÁTOROK MŰKÖDÉSÉNEK
TAPASZTALATAI A SVÁJCI FINANSZÍROZÁSÚ ALAPELLÁTÁS-
FEJLESZTÉSI MODELLPROGRAMBAN

Az egészségügyi alapellátás univerzalista modellje az ellátottak minden fontos
egészségproblémájának kezelését tűzi ki célul egészségfejlesztő, megelőző,
gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával. A hazai alapellátás a
korlátozott ellátási modellt követi, döntően a gyógyító ellátásra összpontosítva.
Az ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférés is nehezített azonban a hátrányos
helyzetű népességcsoportok számára. Az alapellátás univerzalista irányba való
elmozdítása érdekében 2012-ben egy modellprogram indult négy hátrányos
helyzetű kistérségben, amelyekben háziorvosok és egyéb egészségügyi
szakemberek praxisközösségi társulásokba tömörülve kibővített megelőző és
rehabilitációs célzatú szolgáltatásokat is nyújtanak. A modellprogram
humánerőforrását gyarapítják a roma segéd-egészségőrök, akik a preventív és
egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférést segítik.
Alkalmazásuk a Modellprogram egyik kiemelkedően fontos új jellemzője: e
program a világon először teremtett alkalmazási lehetőséget az egészségügyi
alapellátásban egészségügyi mediátor munkakör betöltésére. Jelen kutatásomban
a roma egészségügyi mediátorok (segéd-egészségőrök) működésével szerzett
tapasztalatokat összegeztem alkalmazásuk és munkavégzésük kvantitatív
jellemzői alapján, valamint vizsgáltam mentális egészségük változását is. A
segéd-egészségőrök munkavégzésének paraméterei alapján az összes potenciális
munkaórát legnagyobb mértékben a berettyóújfalui praxisközösségben dolgozók
töltötték ki; legkisebb mértékben pedig a hevesi praxisközösségben dolgozók. A
segéd-egészségőrök körében végzett felmérések szerint 2015-re szignifikánsan
nőtt azok aránya, akik véleményük szerint sokat vagy nagyon sokat tehetnek az
egészségükért. A segéd-egészségőrök koherencia-érzését a magyar
populációhoz hasonlítottuk, és azt figyelhettük meg, hogy 2015-ben
szignifikánsabb jobb (magasabb) volt a 2013-ban mért magyar populációs
átlagnál. A pszichés stressz átlaga 2015-ben szignifikánsan kedvezőbb volt a
populációs átlagnál. Összességében a segéd-egészségőrök jelentős munkát
végeztek az Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban, és ezalatt javulás
következett be saját egészségükben is.

Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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PPREV1.10. Oláh Dóra GYTK IV.
GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

GYÓGYSZERÉSZEK SZEREPVÁLLALÁSA A STRESSZEL
ÖSSZEFÜGGŐ MENSTRUÁCIÓS PANASZOK KEZELÉSÉBEN

Témaválasztásom irodalmi előzményét egy kutatás(1) képezi, amely a megélt
stressz premenstruációs szindrómára gyakorolt hatását vizsgálta.
Kutatómunkám során gyógyszerészhallgatók és gyógyszerészek menstruációs
panaszait, azok stresszel való összefüggését mértem fel. Így képet kaphattam
arról, hogyan tapasztalják meg, és képzelik el az ideális gyógyszerészi
szerepvállalást a menstruációs panaszok enyhítésében.
A kutatásomban részt vevők tüneteit anonim internetes kérdőívben vizsgáltam.
A kitöltés önkéntes volt, 150-en vettek részt a válaszadásban, nem behatárolt
korcsoport képviselőiként. A tünetcsoportot és a lehetséges terápiás
metódusokat irodalmi kutatómunkával ismertem meg. A tájékoztató kiadvány
elkészítése Microsoft Office felhasználói csomag programjával történt, a
kérdőívet kitöltők egy számukra elérhető linkről tölthetik le.
Felmérésem eredménye szerint a kitöltők 59,2%-a tapasztalta már, hogy
stresszesebb időszakban tüneteik súlyosbodnak. A stresszel összefüggésben álló
panaszaikat nem-szteroid fájdalomcsillapítókkal, simaizomgörcs-oldókkal, a
nagy érzelmi megterhelést jelentő szorongást vény nélkül kapható anxiolyticus
hatású készítményekkel enyhítik.
A kiértékelt eredmények alapján célom volt, hogy az alapszintű gyógyszerészi
gondozás számára irányelvet dolgozzak ki arra vonatkozóan, hogy a
gyógyszerész milyen szerepet tölthet be a tünetek enyhítésében.
Mindemellett tájékoztató kiadványt készítettem el az alkalmazható
konvencionális és alternatív, kiegészítő gyógymódokról közforgalmú
patikákban dolgozó gyógyszerészeknek, melyet eljuttatok a kérdőívet
kitöltőknek is.
Tünetei felmérése után javasolhatjuk a betegnek, hogy forduljon szakorvoshoz,
gyógyszerészéhez, de akár pszichoterapeutához, esetleg alternatív terápiát végző
szakemberhez.
Hangsúlyozom azonban, hogy a gyógyszerészek jelentős szerepet töltenek be a
tanácsadásban.
(1) Gollenberg, A. L.; Hediger, M. L.; Mumford, S. L.; Whitcomb, B. W.;
Hovey, K. M.; Wactawski-Wende, J.; Schisterman, E. F.
Journal of Women's Health. May 2010, 19(5): 959-967.
doi:10.1089/jwh.2009.1717

Témavezető: Dr. Bácskay Ildikó
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PPREV1.11. Olugbade-Lawal Aderonke Ayisat Egészségügyi gondozás és
perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF NEIGHBOURHOODS IN
RELATION TO PHYSICAL ACTIVITY AND DIET

Obesity is a major public health challenge of the 21st century. There has been a
steady increase in global obesity rates over the past several decades with minor
indications of decline. A lack of physical activity and overconsumption of
energy dense food is associated with overweight and obesity. The neighborhood
environment may stimulate or hinder the development and/or maintenance of a
healthy lifestyle.
The aim of this study was to audit neighborhoods in Debrecen, Hungary and
describe their characteristics in relation to physical activity and food
environment.
Neighborhoods were chosen to represent four different types according to
population density, type of housing and socioeconomic data derived from a
geocoded database based on national statistical data. The audit was done
between September and December 2015 using a previously validated Google
Street View (GSV) audit protocol tool which used to assess neighborhood
environmental features related to walking, cycling, public transport, aesthetics,
land use mix, as well as representation of food outlets and physical activity
facilities.
Results showed that supportive environment for physical activity and healthy
diet is not evenly represented in each type of neighborhoods. Inner city
neighborhood showed higher land use mix and wider range of food outlets.
Neighborhoods which are more residential oriented have fewer areas for
physical activity such as cycling and also fewer range of food outlets.
Overall physically activity and healthy diet lifestyle is promoted if the
environment enables it. Future development related to walking /cycling
environment and physical activity facilities will likely promotes active transport
and leisure time physical activity. Healthy food choices also need to be
supported by higher availability of food outlets.

Témavezető: Dr. Bardos Helga
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PPREV1.12. Zubály Magdaléna Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
IV., Harencsár Dóra Edit Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

BURNOUT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Napjainkban a burnout szindróma az egészségügyi dolgozókat nagymértékben
érintő jelenség. A magas elvárások miatt fizikailag és érzelmileg is kimerülnek a
dolgozók. Kevés a sikerélményük, emiatt negatív gondolataik támadhatnak a
munkájukkal kapcsolatban.
Célkitűzésünk annak bemutatása, hogy a vizsgált populációban, a burnout egyes
fázisait, milyen tényezők válthatják ki.
A kutatásom forráspopulációját a Debreceni Klinikai Központ Bőrgyógyászati
Klinikájának, illetve a Belgyógyászati Klinika „A” és „B” épületének orvosai és
ápolói alkották. A Bőrgyógyászati Klinika esetében Prof. Dr. Remenyik Éva, a
Belgyógyászati Klinika „A” épületében Prof. Dr. Paragh György és a
Belgyógyászati Klinika „B” épületében Prof. Dr. Illyés Árpád intézetvezetőktől,
írásbeli engedélyt kaptam a kérdőívek kiosztására. A papír alapú kérdőívek
kitöltése után, az adatbevitel az Epiinfo program, míg az adatok feldolgozása a
Microsoft Excel és STATA programok segítségével történt.
A kérdőíveket összesen 130 fő töltötte ki, ebből 28 orvos és 102 ápoló. A
kiégést 5 szakaszra lehet felosztani. 1-es az idealizmus szakasza, 2-es a
realizmus szakasza, 3-as a stagnálás, 4-es a frusztráció és az 5-ös a legrosszabb,
az apátia szakasza. Keresztmetszeti vizsgálatunk alapján, sajnos már a 3-as
kategóriába került a teljes mintánk 59,23%-a. Tehát már a kiégés olyan fázisa
áll fenn, amelynél a szakirodalom megelőzést javasol. Elemzésünk alapján a 40-
60 órát dolgozók nagyobb gyakorisággal kerülnek az 5. csoportba, mint a
kevesebb, mint 40 órát dolgozók. Továbbá a 4. és 5. kategóriába gyakrabban
kerülnek azok, akik kevesebb, mint 40 órát töltenek családjuk körében; 1-2
alkalommal étkeznek naponta; soha nem végeznek fizikai aktivitást; soha vagy
csak ritkán foglalkoznak önmagukkal; valamint visszahúzónak érzékelik a
környezetüket.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a klinikai dolgozók jelentős része
már a kiégés szempontjából stagnál, prevencióra van szükség a kevesebb
műhiba, az elvégzett munka hatékonyságának növelése és a progresszió
megelőzése érdekében.
A kiégés-szindróma létrejöttét meghatározó tényezők pontosabb
megismeréséhez, további vizsgálatok és nagyobb minta elemszámú kutatások
szükségesek.

Témavezető: Ungvári Tímea
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PPREV1.13. Baranyi Gergő Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Bujdosó Orsolya Népegészségügyi MSc I., Erdei Dóra Szibill Egészségügyi
gondozás és perevenció BSc III.
NK Megelőző Orvostani Intézet

ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK MEMBRÁN
FLUIDITÁSÁRA

A közép- és kelet-európai országokban kitüntetett figyelmet érdemelnek a házi
főzésű pálinkák, mivel az etanolon kívül metanolt, 1- és 2-propanolt, 1- és 2-
butanolt, izo-butanolt, valamint izoamil-alkoholt is tartalmazhatnak. Számos
tanulmány igazolta, hogy a krónikus alkoholisták immunrendszere súlyosan
károsodhat, így ők fokozottan érzékenyek a különféle fertőző
megbetegedésekre. Ennek hátterében részben a patogén mikroorganizmusok
elleni védekezésben fontos szerepet játszó polimorfonukleáris leukociták
(PMNL-k) funkcionális károsodása állhat. Korábbi vizsgálatok bizonyították,
hogy az etanol csökkenti a granulociták fagocitózisát, valamint beépülhet a
sejtmembrán kettős lipid rétegébe, és ezáltal fokozhatja annak fluiditását. A
megnövekedett membrán fluiditás hatására számos, többek között a
fagocitózisban résztvevő receptorok működése is módosulhat. Mivel a házi
főzésű pálinkákban lévő alifás alkoholok az etanolhoz hasonló kémiai
szerkezetűek, ezek szintén befolyásolhatják a sejtmembrán fluiditását. Ezért
célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy milyen hatást gyakorolnak az alifás
alkoholok a granulociták membrán fluiditására. Kísérleteink során a PMNL-kat
egészséges donorok vénás véréből Ficoll sűrűség grádiensen történő
centrifugálással izoláltuk. Ezt követően a sejteket különböző koncentrációkban
metanollal, etanollal, és az alifás alkoholok keverékével inkubáltuk. A membrán
fluiditás vizsgálatát fluoreszcencia anizotrópiás módszerrel végeztük. Ennek
során a sejteket            1,6-difenil-1,3,5-hexatriénnel (DPH) jelöltük, majd a
PMNL-k fluoreszcencia intenzitását spektrofluoriméterrel mértük. A metanol,
az etanol, és az alifás alkoholok keveréke koncentrációtól függő módon
csökkentették a granulociták membránjának anizotrópiáját. Mivel az anizotrópia
értéke fordított összefüggésben áll a membrán fluiditással, eredményeink szerint
a házi főzésű pálinkákban lévő alifás alkoholok önmagukban és együttesen
hatva növelték a granulociták membránjának fluiditását. Így befolyásolhatják a
PMNL-k sejtfelszíni receptorainak működését, ezáltal alkoholfüggőségben
szenvedőknél károsíthatják a granulocita funkciókat.

Témavezető: Dr. Árnyas Ervin Mihály, Dr. Pál László
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PPREV1.14. Bujdosó Orsolya Népegészségügyi MSc I., Baranyi Gergő
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV., Erdei Dóra Szibill
Egészségügyi gondozás és perevenció BSc III.
NK Megelőző Orvostani Intézet

ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK MIGRÁCIÓJÁRA

A Magyarországon fogyasztott szeszesitalok jelentős része házi főzésű pálinka,
melyek fogyasztása során az etanol mellett egyéb alifás alkoholok is a
szervezetbe juthatnak. Fokozott expozíció esetén ezek az etanol mellett szerepet
játszhatnak a krónikus májbetegségek és a májzsugor kialakulásában. Korábbi
kutatások szerint tartós alkoholfogyasztás esetén károsodik a vékonybél
epitéliuma, ennek következtében a béllumenben lévő bakteriális eredetű
peptidek, N-formil-metionil-leucil-fenilalanin (FMLP) és lipopoliszacharidok
(LPS) a portális keringésen keresztül a májba juthatnak. Ezek molekulák
kemotaktikus ágensként fokozhatják a polimorfonukleáris leukociták (PMNL-k)
szöveti infiltrációját, majd aktivációját idézhetik elő. Az aktivált granulociták
által termelt reaktív oxigén intermedierek hatására károsodhatnak a máj sejtjei,
gyulladásos citokinek szabadulhatnak fel, ezáltal krónikus májgyulladás
alakulhat ki. In vitro adatok szerint az etanol és a bakteriális peptidek együttesen
növelik a PMNL-k migrációs képességét, így alkoholistáknál hozzájárulhatnak a
granulociták fokozott szöveti infiltrációjához. A szervezetbe jutva az etanolon
kívül az alifás alkoholok is befolyásolhatják a PMNL-k migrációját, ezért
kutatásunk célja volt annak vizsgálata, hogyan hat az etanol, az alifás alkoholok
keveréke külön-külön, valamint együttesen a sejtek migrációjára.
Vizsgálataink során egészséges donorok véréből PMNL-kat izoláltunk. A
sejteket migrációs kamrákban FMLP jelenlétében inkubáltuk etanollal, alifás
alkoholok elegyével, etanol és alifás alkoholok keverékével. A kamra
membránján átjutott sejteket fixáltuk, majd magfestést követően fluoreszcens
mikroszkóp segítségével meghatároztuk a migrált sejtek számát.
Eredményeink szerint az etanol, az alifás alkoholok keveréke, és ezek
együttesen biológiailag releváns koncentrációkban fokozták a granulociták
migrációját.
Feltételezhető, hogy alkoholistáknál a házi főzésű pálinkákban lévő alifás
alkoholok is hozzájárulhatnak a PMNL-k fokozott szöveti infiltrációjához, így
az etanollal együttesen hatva nagyobb mértékű májkárosodást okozhatnak.

Témavezető: Dr. Szűcs Sándor, Dr. Pál László
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PPREV2.1. Kissová Tamara Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

ANYASÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLEKEDÉSEK ÉS AZOK HATÁSA
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ANYASÁG MÍTOSZÁRA

Bevezetés: Az anyák mentális és fizikai jóllétét jelentős mértékben
befolyásolhatják a velük szemben támasztott elvárások, s az ezeknek való
megfelelésvágy mértéke. Ennek mérésére azonban még nem áll
rendelkezésünkre mérőeszköz.
Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy tartalomelemzéssel feltárjuk az
online tartalmakban megjelenő anyasággal kapcsolatos elvárásokat; az elemzés
alapján összeállítsunk egy kérdőívet, valamint megvizsgáljuk az ideális és valós
én közötti eltérés kapcsolatát a szorongással, depresszióval és a szubjektív testi
tünetekkel.
Minta és módszer: Online tartalmak elemzésével anyasággal kapcsolatos
állításokat gyűjtöttünk össze, majd független megítélők segítségével
csoportosítottuk és leredukáltuk 46 állításra. A vizsgálati személyeknek
általánosságban és önmagukra vonatkoztatva kellett megítélniük mennyire
értenek egyet az állításokkal. Továbbá felvettünk egy depresszió- és egy
szorongáskérdőívet, valamint a Szubjektív Testi Tünetskálát. Az online
kérdőívet 400 anya töltötte ki.
Eredmények: A statisztikai elemzés alapján a szerkesztett kérdőív
megbízhatónak tűnik (Cronbach alfa=0,94). Az adatok alkalmasak voltak
további elemzésre is (KMO-érték=0,89), ezért faktoranalízis alá vetettük a 46
tételt. Elvetettük előzetes csoportosításunkat, és a varimax rotáció utáni 8
faktoros elrendezést választottuk. A faktorok megbízhatósága változó
(Cronbach alfa értékek: 0,80 és 0,36 között). A mentális és testi jólléttel
kapcsolatban azt találtuk, hogy minél nagyobb volt valakinél az ideális (E/3-ban
megfogalmazott állítás) és a valós én (E/1-ben megfogalmazva) közötti
különbség, annál erősebb szorongás volt megfigyelhető nála (r=0,41; p<0,01).
Faktorokra lebontva azt találtuk, hogy elsősorban a nőiességgel kapcsolatos
ideális és valós állapotok közti nagyobb különbség jár együtt magasabb
szorongással (r=0,43; p<0,01).
Konklúzió: Az anyák változatos, gyakran ellentétes elvárásokkal találkoznak az
online tartalmak böngészésekor, s az ezeknek való megfelelés sikertelensége
szorongással járhat együtt, leginkább a nőies, vonzó külsővel kapcsolatos
üzenetek esetén. Szerkesztett kérdőívünk a téma újabb megközelítésének
számít, de további fejlesztést igényel.

Témavezető: Dr. Molnár Judit, Dr. Tisljár-Szabó Eszter



345

PPREV2.2. Vezse Vivien Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; BTK Pszichológiai Intézet

SZŰRŐESZKÖZ A POSZTPARTUM SZORONGÁSOS ZAVAROKRA
VALÓ VESZÉLYEZTETETTSÉG MÉRÉSÉRE

Háttér és célkitűzések: A posztpartum szorongásos zavarok gyakran társulnak
posztpartum depresszióval, illetve számos kutatás számol be arról, hogy a
szorongásos zavarok prevalenciája nagyobb szülés után, mint a depresszióé.
Ennek ellenére a posztpartum szorongásos zavarok kevesebb figyelmet kapnak.
A klinikai gyakorlatban nincs megfelelő szűrőeszköz a szorongásos tünetek
prevenciójához. Ezért a vizsgálat célja egy olyan szűrőkérdőív létrehozása,
mellyel mérhetők a posztpartum szorongásos zavarok rizikófaktorai várandósok
körében.
Módszer: Egy 33 fős várandós mintán végzett kérdőíves elővizsgálatot követően
a prevenciós célokra megtervezett kérdőív 56 tételét a pszichometriai jellemzők
alapján 25 tételre redukáltuk. A fővizsgálatban 175 várandós kérdőíves
megkérdezésekor gyűjtött adatok a megbízhatóság vizsgálatán túl az
Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív és a Kapcsolati Kérdőív
alkalmazásával a kritérium validitás vizsgálatát is lehetővé teszik.
Eredmények: A jelenleg 25 állítást tartalmazó kérdőív kivételesen megbízható
(Cronbach alfa=0,92). A kérdőív validálása az Érzelemszabályozási Nehézségek
Kérdőív és a Kapcsolati Kérdőív alapján erős (r=0,64; r=0,54).
Gyakorlati jelentőség: A kutatás végső célja egy olyan mérőeszköz kidolgozása,
melynek segítségével a védőnők már terhesség alatt kiszűrhetnék azokat a
várandósokat, akik szubklinikai szinten, vagy kórosan szoronganak, hogy
megelőzhető legyen a posztpartum szorongásos zavarok kialakulása. Erre a
kérdőív jelen adataink alapján alkalmasnak tűnik, jelen vizsgálatok prediktív
validitásvizsgálattal történő kiegészítése folyamatban van.

Témavezető: Dr. Molnár Judit, Dr. Balázs Katalin
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PPREV2.3. Gyenge Ágnes Dóra Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; BTK Pszichológiai Intézet

DISSZOCIÁCIÓ ÉS SÉMAMÓDOK VIZSGÁLATA A POSZTPARTUM
SZORONGÁS HÁTTERÉBEN

Az anyává válás a nők életében egy kritikus periódus, mivel addig ismeretlen új
szerepekhez és elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk. A szülés utáni időszak
fokozott stressz hatásai révén jelentősen megnőhet szorongás szintjük, mely
kihatást gyakorolhat az adaptív alkalmazkodásra. Az anyák sokszor ismeretlen
helyzettel találkoznak, melyre nincsenek kész megoldásaik, ezért saját
gyermekkori mintázataik vagy szülő modelljeik kerülnek előtérbe. Az integratív
modell keretében értelmezve archaikus (szülői vagy gyermeki) én állapotokba
kerülhetnek, melyek olyan korai életévekben rögzült mintázatok, melyek hatást
gyakorolnak az egyén viselkedésére érzelmeire és kognícióira a jelenben.
(Merle-Fishman, 2010). Egészséges személyek esetén a különböző én állapotok
(más elnevezés szerint:sémamódok) használata mellett is egységes az identitás
érzés, azonban patológiás esetekben a személyiség szélsőséges váltásokkal
működik amit disszociációnak tekinthetünk(Young, Klosko és Weishaar 2010).
Vizsgálatunkban a szülés utáni időszakban az anyák szorongásának szintjét és
disszociációra való hajlamukat,  sémamódjaik tükrében vizsgáltuk. Mintánkat
101 nő alkotta, akik két éven belül szültek. Demográfiai kérdőívünkkel a
posztpartum szorongással összefüggésbe hozható demográfiai adatokat, a
YAMI kérdőívvel az anyák jellemző sémamódjait, a DES kérdőívvel
disszociatív hajlamukat, a STAI-S-sel pedig állapotszorongásukat mértük fel.
Az anyák 24.5%-kóros 29% normál, 46.5%-a szubklinikai szintű szorongást
mutatott.. A szorongás szinttel összefüggésbe hozható determinánsok közül a
jelenleg érzett én-hatékonysággal, valamint a párkapcsolattal való
elégedettséggel találtunk szignifikáns kapcsolatot. Azon anyák akik magasabb
szorongás szinttel rendelkeztek nagyobb mértékben alkalmaztak maladaptív
sémamódokat , és kevesebb adaptív én állapot használata jellemezte őket. A
vizsgálat igazolta, hogy a maladaptív sémamódok alkalmazásának gyakorisága
jellemzően magasabb disszociációra való hajlammal társul. Az én állapotok
kérdése a posztpartum időszakában az érintett anyák terápiájában fontos és új
szempont lehet.

Témavezető: Dr. Molnár Judit, Dr. Papp Gábor
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PPREV2.4. Gergely Szilvia Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék

SERDÜLŐKORÚAK LELKI EGÉSZSÉGE

A felnőttkori mentális zavarok csaknem fele serdülőkorban kezdődik, így
kiemelten fontos, hogy a fiatalok mentális egészsége kellő figyelmet kapjon.
Célunk az volt, hogy felmérjük a debreceni középiskolákban tanulók lelki
egészségét és feltárjuk az iskolatípusonként esetleg meglévő különbségeket
körükben.
Az adatgyűjtéshez használt online, önkitöltős kérdőívet - mely vizsgálta többek
között a családi és társas kapcsolatokat, a testi és lelki egészséget, életmódot -
összesen 1276 tanuló töltötte ki. A lelki egészség felmérése a koherencia-érzés,
pszichés stressz, depresszió és az élettel való elégedettség valamint a
pszichoszomatikus tünetek előfordulása segítségével történt. Míg a koherencia-
érzésben nem találtunk jelentős különbséget, addig a kóros mértékű pszichés
stressz a gimnáziumokban 42%-ban, szakközépiskolákban 39%-ban,
szakmunkásképzőkben 61%-ban fordult elő. A depresszív hangulat tekintetében
a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók eredményei között nem volt
szignifikáns különbség (22-23%), azonban a szakmunkás diákok eredményei
jelentősen rosszabbak (33%). Hasonló mintázat látható az élettel való
elégedettség esetében is, ahol a szakmunkásképzőbe járó diákok 24%-a
átlagosan vagy az alatti mértékben volt elégedett az életével, szemben a másik
két iskolatípusra jellemző 13-14%-kal. A pszichoszomatikus tünetek közül az
idegesség és álmatlanság napi előfordulása a szakmunkás tanulóknál volt
gyakoribb a gimnáziumi tanulókhoz képest.
Az eredményeket összevetettük a korábban egyetemi hallgatók körében végzett
felmérések eredményével, összességében a középiskolások több mint 20%-kal
nagyobb arányban szenvednek kóros mértékű pszichés stressztől, és a
koherencia érzésük is alacsonyabb. A hasonló korúak közt végzett országos
felmérés eredményeként is azt találták, hogy a szakmunkásképzőben tanulók
körében magasabb a depresszió, ugyanakkor az élettel való elégedettség terén
nem volt különbség. Általánosságban elmondható, hogy a
szakmunkásképzésben résztvevőknek rosszabb a lelki egészsége, a kóros
mértékű pszichés stressz pedig minden képzésben problémát jelent, amelyet
orvosolnunk kell.

Témavezető: Dr. Bíró Éva
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PPREV2.5. Turi Renáta Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék

DEBRECENI ÉS VIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK MENTÁLIS
EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A fiatalkorban átélt stressz hatások és szorongás kezelés nélkül rányomhatja a
bélyegét a társadalomban elfoglalt szerepre és mentális betegségek
kialakulásához vezethet. Kutatásunk fő célja a középiskolások mentális
egészségének jellemzése, a vidéki és debreceni diákok közti különbségek
vizsgálata volt.
Az adatgyűjtés során az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC)
országos vizsgálat kérdőívének online kitölthető változatát használtuk,
kiegészítve a koherencia-érzésre és pszichés stresszre vonatkozó kérdésekkel. A
vizsgálatunkat 2015 novemberében 9. és 11. osztályos középiskolások (n=1276)
bevonásával végeztük Debrecenben.
A koherencia-érzés átlaga 56,7 pont volt. Kóros mértékű pszichés stressz a
diákok 42,5%-ára volt jellemző. A válaszadók 23,4%-ánál valószínűsíthető
depresszív hangulat. A tanulók 14,3%-a értékelte az élettel való elégedettségét
átlagos vagy az alattinak. A debreceni és vidéki diákok között egyik fentebbi
paraméterben sem volt különbség. A debreceni diákok 15,9%-a, a vidéki diákok
22,3%-a vallotta egészségét megfelelőnek vagy rossznak (p:0.005). Az
álmatlanság, mint pszichoszomatikus tünet előfordulása alacsonyabb volt a
vidéki tanulók körében. A vidéki diákok körében összehasonlítottuk a
kollégisták és a bejárós tanulók lelki egészségét is, de jelentős különbség nem
volt megfigyelhető egyik változó esetében sem.
Eredményeinket összevetettük a 2014-es HBSC vizsgálat eredményeivel és ezek
alapján elmondható, hogy a debreceni középiskolások lelki egészségi állapota
nem kedvezőtlenebb mint az országos átlag. A koherencia érzés és a pszichés
stressz esetében eredményeinket egyetemisták körében végzett felmérésekkel
tudtuk összehasonlítani, a középiskolások körében csaknem kétszeres a kóros
mértékű pszichés stresszel jellemezhetők aránya és alacsonyabb a koherencia
érzésük is. Összességében elmondható, hogy a lelki egészség tekintetében a
vidéki és debreceni középiskolások két csoportja között nem találtunk jelentős
eltérést, viszont az egyetemistákhoz képest kedvezőtlenebb a lelki egészségük.
Eredményeink alapján szükséges lenne javítani a fiatalok lelki egészségén, hogy
ezzel elkerüljük a későbbi mentális betegségek kialakulását.

Témavezető: Dr. Bíró Éva



349

PPREV2.6. Kerékgyártó Enikő Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
III.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék

A KÖZÉPISKOLÁSOK DOHÁNYZÁSI, ALKOHOL ÉS
DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI.

Kamaszkorunk egészségi állapotát döntően meghatározza az életmód. Az ebben
az életkorban kialakult szokások a felnőttkori egészségi állapot és magatartás
szempontjából kiemelkedő jelentőségűek, ugyanakkor hatékonyan
befolyásolhatóak. Ezért tartottuk fontosnak e tényezők felmérését.
Kutatásunkban debreceni középiskolákat kértünk fel a vizsgálatban való
részvételre (n=1276). Az adatgyűjtéshez az Iskoláskorú gyermekek
egészségmagatartása (HBSC) országos vizsgálat kérdőívének online kitölthető
változatát használtuk. A rizikómagatartást jellemző, azon belül a dohányzási,
alkohol- és drogfogyasztási szokásaikra vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra
a 9. és a 11. évfolyamos tanulók körében.
A válaszadók 57,8%-a még soha nem dohányzott, ugyanakkor 11,9%-uk napi
rendszerességgel használja. A lányok nagyobb arányban próbálták már ki vagy
használják, mint a fiúk. A lányok 13,9%-a, ezzel szemben a fiúk 10,7%-a napi
rendszerességgel dohányzik.84,9%-uk fogyasztott már életében alkoholt,
52,2%-uk már legalább egyszer volt részeg életében. Itt is megfigyelhető, hogy
a lányok körében magasabb arányban fordul elő a fogyasztás, ugyanakkor a
lerészegedés tekintetében nincs eltérés. Drogok közül a marihuánát próbálták ki
a legtöbben (5,7%), ezt követi az alkohol és gyógyszer együttes használata
(3,7%), a nemek közt nem volt lényegi eltérés. Iskolatípusonként vizsgálva a
fenti paramétereket a szakmunkásképző iskolákban tanulók körében magasabb a
szerhasználók aránya a gimnáziumi tanulókhoz képest.
A HBSC 2014-es felmérés eredményeivel összevetve az adatokat a dohányzás
életprevalenciája magasabb volt az országos felmérésben, ugyanakkor a naponta
dohányzók arányában nincs jelentős különbség. Az alkoholfogyasztás
életprevalenciáját tekintve már nincs eltérés az országos és a saját adataink közt.
A marihuánát kipróbálók aránya az országos vizsgálatban a mi
eredményeinkhez képest négyszeres. Összességében kedvező az országos
átlaghoz képest a debreceni iskolákban a diákok egészségmagatartása,
ugyanakkor magasnak tekinthető a szerhasználók aránya, így fontos körükben
az egészségfejlesztés annak érdekében, hogy az egészségi állapotukat
kedvezően befolyásoló magatartásformákat kövessenek.

Témavezető: Dr. Bíró Éva
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PPREV2.7. Pénzes Gabriella Népegészségügyi MSc II.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék

AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
HELYZET KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA FIATALOK KÖRÉBEN

A felnőttkori egészségi állapotot nagymértékben befolyásolják a gyermekkori
életmódbeli tényezők. Ezért nélkülözhetetlen fiatal korban elsajátítani az
egészséges életmód rutinját. A gyermek egészségére már magzati korban
közvetetten hat az anya életmódja, ám születése után közvetlenül az a közeg
befolyásolja döntően fiatalkori és majd a felnőttkori egészségi állapotát és
egészségmagatartását, ahol felnő. Tanulmányok bizonyítják, hogy a felnőttkori
egészséget jelentősen befolyásolja az egyén gyermekkori családjának
társadalmi-gazdasági helyzete.
Éppen ezért célunk volt a debreceni iskoláskorú gyermeklakosság
egészségfelmérése keretei között megvizsgálni a fiatalok egészségmagatartása
(táplálkozás, testmozgás) és családjuk társadalmi-gazdasági helyzete közötti
kapcsolatot.
Vizsgálati populációnkat a debreceni középiskolák 9. és 11. évfolyamos tanulói
adták (n=1276). A felmérés online kérdőív kitöltésével történt, melynek
kérdései a 2014-es magyar Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása
(HBSC) felmérés kérdésein alapultak. A család társadalmi-gazdasági (TG)
helyzetét 2 féle indikátorral jellemeztük. Az egyik egy általunk összeállított
szocioökonómiai státust (SES) mérő skála, a másik a HBSC-ből ismert „Családi
jómódúsági skála” (CSJS) volt.
A válaszadók 47,4%-a iskolai tanítási napokon minden nap reggelizik, viszont
28,2%-uk sohasem. Gyümölcsöt napi rendszerességgel harmaduk sem fogyaszt,
zöldséget még kevesebben. Iskolai tanórákon kívül csupán 15,4%-uk végez elég
testmozgást hetente, közel 10%-uk soha, 51,7%-uk pedig keveset, vagy nagyon
keveset mozog. A SES és a CSJS alapján is elmondható, hogy a magasabb TG
osztályba tartozó gyerekek közül többen vannak, akik naponta többször is fogat
mosnak, többen fogyasztanak naponta zöldséget illetve gyümölcsöt, többször
végeznek hetente intenzív testmozgást, illetve jobban meg vannak elégedve
életükkel.
Az eredmények azt tükrözik, hogy a jobb TG helyzetben lévő fiatalok
egészségmagatartása kedvezőbb. Ezért azon túl, hogy az iskolákban szükség van
az egészséges életmódra való oktatásra, a családok TG helyzetének javítására is
hangsúlyt kell fektetni, a fiatalok egészségmagatartásának javításának
érdekében.

Témavezető: Dr. Bíró Éva
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PPREV2.8. Sebő Evelin Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Szilágyi Szabina Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDDAL KAPCSOLATOS ISMERETEK
FELMÉRÉSE ÉS LEHETSÉGES INTERVENCIÓK EGY VIDÉKI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Hazai iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett felmérések eredményei
szerint az elhízás növekvő tendenciája jellemző a fiatal korosztályra. Az elhízott
gyermekek aránya, a rájuk jellemző fizikai inaktivitás, táplálkozási szokásaik
elgondolkodtató képet mutatnak nemzetközi vonatkozásban is.
Kutatásom célja a B-A-Z megyei, 921 fős Vatta község Szemere Bertalan
Általános Iskolájában tanulók egészségi állapotának, egészséges életmódról
való tudásának felmérése, a lehetséges intervenciós módszerek feltárása volt,
emellett az iskolában dolgozó felnőtt populáció általános egészségi állapota és
az egészséges életmódról való tudása is felmérésre került, azért, hogy megfelelő
képet kaphassunk a gyermekek egészséges életmódra való nevelésének
lehetőségeiről. Az adatok gyűjtése kérdőívvel történt, összesen 94 tanuló és 16
felnőtt töltött ki kérdőíveket, az egyik a tanulók számára készült, a másik a
felnőttek részére (tanári kar, konyhai dolgozók, iskola-egészségügyi team), a
válaszadási arány 100% volt.
Különbségeket találtunk a gyermekek családjának társadalmi-gazdasági hátterét
illetően. Átlagos jövedelmű családokban a gyermekek ritkán fogyasztanak
gyümölcsöt, 58,3%-os arányt képviselnek az eltérő gazdasági helyzetű
családokhoz képest, továbbá a gyermekek aránya e családok esetén a
legnagyobb (43,8%) a gyorséttermek legalább heti egyszeri látogatását illetően.
A napi rendszerességgel reggeliző gyermek édesapja az esetek 24,0%-ában
középiskolai, szintén 24,0%-ban szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, az
édesanya tekintetében pedig 28,0%-ban középiskolai végzettség a jellemző. A
szakiskolai végzettséggel rendelkező iskolai dolgozók napi rendszerességgel
reggeliznek, 38,5%-os arányt képviselve a magasabb végzettségű
alkalmazottakkal szemben. A dolgozók 35,3%-ának életmódjára jellemző az
alkalomszerű alkoholfogyasztás.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy kiemelt célcsoportnak kell tekinteni
a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekeket, hiszen körükben alkalmazott
intervenciós eszközök, mint az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése,
pozitív példa nyújtása, ezáltal kedvezőbb egészségmagatartás kialakulása
hosszú távon egészségesebb nemzedéket eredményez.

Témavezető: Dr. Kolozsvári László Róbert
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PPREV2.9. Gyarmati Éva Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Magatartástudományi Intézet

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKET
CÉLZÓ TANÓRÁN KÍVÜLI TANODA PROGRAM
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint az egészséggel
összefüggő esélyegyenlőtlenségek hátterében a gazdasági és társadalmi
erőforrásokhoz, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés méltánytalan
eloszlása  áll. A nagy létszámú inaktív társadalmi csoportokat jellemző
egészségügyi, oktatási, és munkavállalási tényezők rendkívüli mértékben
csökkentik a boldog és egészséges élet megvalósításának esélyét. Ezek közül is
kiemelhető a közoktatás, amely Magyarországon más országokhoz képest
nagyon kis mértékben tudja csökkenteni a hátrányos családi háttér negatív
hatásait a tanulók iskolai teljesítményére, amelynek jelentős számban
kárvallottjai a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók, köztük a
roma iskolások jelentős része. A 2012. évi PISA felmérés szerint a magyar
diákok teljesítménye egy vizsgált területen sem éri el az OECD-átlagot. 2009-
hez képest minden területen romlott az eredményük; matematikából a
legnagyobb mértékben, közel 6 százalékponttal. Ennek fényében kiemelt
jelentőségűek azok a programok, amelyek hátrányos helyzetű tanulókra
irányulnak. A jelen kutatás 64 tanuló tanulási és iskolai teljesítményének
változását vizsgálta, akik egy két éves tanoda programban vettek részt. A két
évig tartó követés során az tanoda és az iskolai tanulmányi eredmények
változását, a tanulással szembeni attitűdök formálódását, és a korai
iskolaelhagyás előfordulását követtük. A vizsgált diákok 84%-a él szegény
családban hátrányos körülmények között, és 50%-uk vallotta magát roma
származásúnak.  A tanoda munkájában átlagosan 20 hónapon keresztül vettek
részt, átlagosan 37 foglalkozáson részt véve. Mindhárom vizsgált tantárgy
ismereteiben szignifikáns javulás következett be: magyar nyelv és irodalomból
26%, matematikából 38%, és idegen nyelvből 24% javulást mutattak a
programban résztvevők. A tantárgyi ismeretek javulása a 2. és 3. év végére
szignifikáns összefüggést mutatott a tanulással szembeni attitűdökkel (2. év:
p=0,05; 3. év: p=0,002). Ezzel szemben az iskolai tanulmányi eredményekben
szignifikáns csökkenés (p<0,001) következett be a program végére, amely
ellentmond a tantárgyi ismeretek javulásának.

Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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PPREV2.10. Szilágyi Szabina Egészségügyi gondozás és perevenció BSc
IV., Sebő Evelin Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZEREPE A GYERMEKKORI ELHÍZÁS
PREVENCIÓJÁBAN

Az elhízás előfordulási gyakorisága Magyarországon és nemzetközi szinten is
egyaránt növekvő tendenciát mutat. A legfrissebb adatok szerint a túlsúly
prevalenciája az 5 évnél fiatalabb gyerekek körében 1990 és 2014 között 4,8%-
ról 6,1%-ra nőtt. Továbbá drasztikus emelkedés figyelhető meg a 12-17 éves
elhízott serdülők arányánál. Ma Magyarországon a túlsúly és az elhízás az első
számú népegészségügyi problémák közé tartozik, amelyek több mint 2,7 millió,
illetve 1,5 millió embert érintenek.
Kutatásom célja az általános iskolás gyerekek egészségi állapotának felmérése,
és az elhízás prevenciójában fontos szerepet játszó táplálkozási és sportolási
szokásaik megismerése, illetve ezekkel a témákkal kapcsolatos ismeretük
feltárása.
A vizsgálatban a Bárándi Általános Iskola 100 diákja vett részt, 40 fiú és 60
lány (átlag életkor: 10,5 év; szórás: 15,9426). Antropometriai adatok közül a
testsúlyt és a testmagasságot elemeztük. Az adatbevitel az Epiinfo 3.5.4
program segítségével történt, az adatfeldolgozás pedig a Microsoft Excellel
valósult meg.
A gyerekek egészségről alkotott képére voltunk kíváncsiak, amit egy tudásszint
felmérő segítségével készítettünk el. Összesen 20 kérdést tettünk fel, válaszadás
100%-os volt. 20 kérdésből 15 kérdésre 80% fölötti volt a helyes válaszok
száma, 2 kérdésre 50% alatti helyes válasz született. Minden tanuló tisztában
volt azzal, hogy minden étkezés előtt kezet kell mosni. Megtudtuk továbbá hogy
a gyerekek 31%-a nem elégedett a testsúlyával, ezek közül 7%-uk fogyaszt napi
szinten édességet, és 9% iszik naponta kólát, 3% pedig mindkettőt fogyaszt.
Kutatásunk alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek tudásanyaga kielégítő, de
ugyanakkor fejleszthető prevenciós tevékenységek segítségével. Javasolhatjuk a
helyes táplálkozásról és egészséges életmódról különböző prezentáció tartását
gyerekek számára, játékos programok szervezését az egészségmegőrzés
érdekében.

Témavezető: Dr. Kolozsvári László Róbert
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SBG.1. Ben Aurele ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet

THE ROLE OF SMOOTHELIN-LIKE PROTEIN 1 IN ENDOTHELIAL
BARRIER FUNCTION

The endothelium separates the vascular muscle wall from circulating blood. It is
also integrated into complex signaling networks regulating diverse biological
processes such as vascular tone, blood flow, barrier as well as fundamental
immune responses associated with inflammation and transendothelial migration
of circulating leukocytes. The cytoskeletal and intercellular junction proteins of
endothelial cells (EC) play an important role in the regulation of barrier
integrity, and their physiological functions are mediated by protein kinases and
phosphatases. The 20 kDa myosin light chain (MLC20) is phosphorylated on
Ser19 and Thr18 sites by myosin light chain kinase during cell contraction and it
is dephosphorylated by the myosin phosphatase (PP1M) causing relaxation. One
of the potent inhibitor of PP1M function in muscle cells is the smoothelin like
protein 1 (SMTNL1). It regulates contraction and relaxation of smooth muscle
fibers and plays a central role in vascular and muscle adaptation to exercise and
pregnancy by binding to the MYPT regulatory subunit of PP1M. Our goal was
to investigate the contribution of SMTNL1 to the endothelial barrier function.
We detected the expression of SMTNL1 protein in bovine pulmonary artery
endothelial cells (BPAEC) by Western blot analysis. Smtnl1 was silenced by
siRNA technique. The phosphorylation level of the inhibitory Thr850 and
Thr696 residues of MYPT1 decreased suggesting an increase in the PP1M
activity. The phosphorylation of Ser19 residue of MLC20 also decreased. Cell
viability of BPEACs reduced by 10-15% and forming of stress fibers was
observed by immunofluorescence staining due to SMTNL1 silencing. The
adherence ability of siSMTNL1 cells was weaker than that of non-specific
siRNA control cells during Electric Cell–substrate Impedance Sensing (ECIS)
measurements and the induction of barrier disruption with thrombin and under
inflammatory stimulus by TNF resulted in a decrease of the impedance and
the resistance of the siSMTNL1 ECs. Based on our results SMTNL1 plays a
crucial role in the maintenance of normal barrier function by regulating the
actomyosin complex through myosin phosphatase.

Témavezető: Dr. Lontay Beáta, Sipos Adrienn
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SBG.2. Fáber Zsuzsanna OLKDA BSc IV.
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

A XIII-AS FAKTOR HATÁSA A SIMAIZOMSEJTEK
PROLIFERÁCIÓJÁRA ÉS MIGRÁCIÓJÁRA

Bevezetés: A XIII-as faktor egy protranszglutamináz, melynek fő funkciója az
alvadás utolsó fázisában a fibrinháló stabilizálása és az antifibrinolitikus
fehérjék fibrinhez kötése. A véralvadásban betöltött szerepe mellett a
sebgyógyulásban, angiogenezisben és a terhesség fenntartásában is fontos
szerepet játszik. A sejtekben (trombociták, monociták, makrofágok,
dendrociták, osteoblastok, kondrociták) FXIII-A2 dimer formában, a plazmában
heterotetramer komplex (FXIII-A2B2) formában van jelen. Korábbi
közleményekben leírták, hogy a fibrin gél mátrix FXIII általi keresztkötése
elősegíti a vaszkuláris simaizomsejtek migrációját és a fibroblasztok
proliferációját, mely fontos tényezője a sebgyógyulásnak.
Célkitűzés: Jelen munkánk során azt kívántuk vizsgálni, hogy a simaizomsejtek
tartalmaznak-e FXIII-at, ill. hogy a sejtekhez kívülről adott FXIII milyen
hatással van a simaizomsejtek proliferációjára és migrációjára.
Anyagok és módszerek: Humán aortából származó, in vitro tenyésztett
simaizomsejtek FXIII-A expresszióját vizsgáltuk ELISA módszerrel és Western
blot technikával. A sejtproliferációs vizsgálatokat EZ4U és CCK-8
sejtproliferációs kitekkel végeztük. A FXIII-A sejtmigrációra való hatását Juli
Stage Real Time Cell History Recorder Microscope és CytoSelect 24-Well
Wound Healing Assay segítségével vizsgáltuk.
Eredmények: A simaizomsejtek lizátumában sem ELISA, sem Western blotting
technikával nem volt kimutatható a FXIII-A alegység jelenléte. Aktivált FXIII-
A2 jelenléte a tápfolyadékban koncentráció függő módon fokozta a sejtek
proliferációját; 10 ug/ml aktivált FXIII-A2 (plazma koncentráció) hatására 29%
ill. 22% emelkedést tapasztaltunk a kontrollhoz viszonyítva az EZ4U ill. CCK-8
tesztekben. A nem aktivált FXIII-A2-nak nem volt hatása. A sejtmigrációs
kísérletek során az aktivált FXIII-A2 koncentráció függő módon csökkentette az
üres területeken a 80% konfluencia eléréséhez szükséges időt, mely 10 ug/ml
esetében 29% csökkenést jelentett a kontrollhoz viszonyítva.
Konklúzió: Az aktivált FXIII fokozza a simaizomsejtek proliferációját és
migrációját, mely egyaránt szerepet játszhat a sebgyógyulásban és
angiogenezisben.

Témavezető: Dr. Katona Éva, Bogáti Réka
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SBG.3. Gyöngy Zsuzsanna Molekuláris Biológia MSc I.
Biofizikai- és Sejtbiológiai Intézet

AZ ABCG2 KONFORMÁCIÓ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA
FLUORESZCENCIÁS MÓDSZEREKKEL

A humán ABCG2 az ABC-kazettás transzporterek családjába tartozó aktív
pumpa. Endogén szubsztrátjai (pl. húgysav, porfirinek) mellett, számos
gyógyszert és xenobiotikumot is képes kipumpálni a sejtekből, így szerepet
játszik ezek abszorpciójában és eliminációjában. A tumor sejteken is gyakran
kifejeződik és mivel számos daganat ellenes szer is szubsztrátja a tumorok
kemoterápia rezisztenciájának az ún. multidrog rezisztenciának a kialakításában
is részt vesz. Számos ABC transzporter kristályszerkezete alapján
feltételezhetjük, hogy az ABCG2 két konformációs állapot, egy nukleotid
mentes, intracelluláris oldalról nyitott és egy nukleotid kötött, intracelluláris
oldalról zárt állapot között fluktuál. Az azonban kevéssé ismert, hogy az ATP
kötését és hidrolízisét milyen konformáció változások kísérik és ezek milyen
kapcsolatban vannak a szubsztrátok megkötésével és transzportjával. Ezért
munkánk fő célja, hogy kidolgozzunk egy olyan módszert, amely lehetővé teszi
az ABCG2 fehérje konformáció változásainak követését katalitikus ciklusának
különböző lépései során.
Méréseink során ABCG2-vel stabilan transzfektált MDCK sejteket használtunk,
melyeket streptolizin-O toxinnal permeabilizáltunk, így lehetőségünk volt a
sejtekből kimosni a nukleotidokat, majd különböző hidrolizálódó és nem
hidrolizáló nukleotidokkal helyettesíteni. A komplex epitóppal rendelkező,
konformáció érzékeny kötődésű 5D3 antitestettel vizsgáltuk az ABCG2
konformáció változásait a nukleotid kötés modulálása során.
Kimutattuk, hogy ATP hiányában az ABCG2 molekulák 5D3-kötő
konformációba kerülnek, míg ATP/Mg2+ vagy ADP adásának hatására a
fehérjék nukleotid koncentráció-függő hányada tartózkodik az antitest számára
nem felismerhető konformációban. A nátrium-ortovanadát az ATP hidrolízisét
követően a foszfát helyére kötődve csapdázza a transzporter molekulákat a
hidrolízist követő állapotban, melyhez vizsgálataink szerint nem kötődik az 5D3
antitest. Eredményeink alapján elmondható, hogy kidolgoztunk egy olyan
módszert, mellyel jól detektálhatóak az ABCG2 nukleotid kötés és hidrolízis
függő konformáció változásai.

Témavezető: Dr. Goda Katalin, Szalóki Gábor
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SBG.4. Lovas Bence Biológia BSc II.
Orvosi Vegytani Intézet

A LITOKÓLSAV CSÖKKENTI A 4T1 EMLŐKARCINÓMA SEJTEK
ÁTTÉTKÉPZŐ KÉPESSÉGÉT EGÉRMODELLBEN

A fokozott tudományos érdeklődés ellenére a különböző daganatos betegségek
még napjainkban is a vezető halálokok közé tartoznak. Munkánk során számos
metabolit különböző típusú tumorsejtekre gyakorolt hatását vizsgáltuk
sejttenyészetben, majd az eredmények alapján kiválasztottuk a litokólsavat
(LCA), mely gátolta a 4T1 egér emlő-karcinóma sejtek proliferációját. Ezekre
az eredményekre támaszkodva BALB/c egereken is megvizsgáltuk a LCA
hatását a 4T1 tumorsejtek fejlődésére és áttétképző képességére. Kísérleti egerek
két csoportját 18 napon keresztül gyomorszondával naponta 15 nmol LCA-al
(n=4) illetve kontrollként pufferrel (n=4) kezeltünk. Az első kezelés után
mindkét csoport emlő zsírszövetébe (jobb és bal oldali 4. emlő) 10^5 4T1 sejtet
injektáltunk, majd naponta vizsgáltuk az egerek testtömegének és a primer
tumorok méretének változását. A 17. napon az egerekkel 18F-fluor-dezoxi-
glükóz pozitron emissziós tomográfiai vizsgálatot (FDG-PET) végeztünk, majd
a 18. napon 99mTc-sestamibi (Tc-MIBI) beadása után az állatokat termináltuk,
eltávolítottuk a tumorokat, meghatároztuk az áttétek számát és tömegét,
valamint vizsgáltuk a Tc-MIBI szöveti megoszlását is. A két csoport állatainak
testtömegében, illetve a primer tumorok méretének alakulásában nem
tapasztaltunk különbséget. Azonban mind az áttétek átlagos méretében
(kontroll: 0,147g vs. LCA kezelt: 0,024g), mind azok számában (kontroll: 1-
3/egér vs. LCA kezelt: 0-1/egér) jelentős különbség volt a két csoport között.
Szintén ezt az eredményt támasztják alá a Tc-MIBI szöveti megoszlásos
vizsgálatok, melyek alapján az áttétek izotópfelvétele az LCA-al kezelt
csoportban jelentősen alacsonyabb volt (kontroll DAR: 8,6 vs. LCA kezelt
DAR: 1,5). Az FDG-PET vizsgálatok az áttéteket kis méretük alapján nem
mutatták ki, a primer tumorok tekintetében pedig nem tapasztaltunk számottevő
különbséget. Az eredményeink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a
LCA csökkenti a BALB/c egerekben a 4T1 sejtek metasztázis képző képességét,
és ezáltal a tumor malignitását.

Témavezető: Dr. Bay Péter, Dr. Vida András
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SBG.5. Molnár Tamás Molekuláris Biológia MSc II.
Immunológiai Intézet

A KASZPÁZ-9 SZEREPE NEKROPTÓZISBAN

Régóta ismert, hogy a sejtproliferáció és a sejthalál szabályozása, egyensúlyban
tartása minden soksejtű élőlény számára létfontosságú. Az apoptózistól
független alternatív sejthalál útvonalak megismerése egyre nagyobb hangsúlyt
kap olyan kórképek kezelésében, amikor az apoptózis programja gátolt, legyen
az tumoros transzformáció vagy mikroorganizmusok által okozott infekció. A
nekroptózis egy szigorú program szerint lejátszódó, immunogén sejthalálforma.
A jelenlegi adatok szerint csak akkor aktiválódhat, ha a sejthalálreceptor-mediált
apoptózis gátolt vagy hiányzik. Azonban a mitokondriális apoptózis és a
nekroptózis kapcsolata egyelőre egyáltalán nem vizsgált terület. Munkánk során
a mitokondriális apoptózis iniciátor kaszpázának, a kaszpáz-9-nek a szerepét
vizsgáltuk a nekroptózis jelátvitelében.
Kísérleteink során kaszpáz-9 deficiens sejtvonalakat használtunk fel, melyeket
nekroptotikus stimulusnak vetettünk alá. Bizonyítottuk, hogy IAP antagonista,
kaszpázgátló és bármely sejthalál ligandum (FasL/ TNF/ Trail) adásával
nekroptózis indukálható a humán Jurkat sejtvonalon, míg ugyanez a kaszpáz-9
negatív párján nem volt megfigyelhető. A kaszpáz-9 retranszfekciójával sikerült
visszaállítanunk a sejtek nekroptózis érzékenységét. Ezen eredményeket egér
embrionális fibroblaszt (MEF) sejteken is sikerült megismételnünk. A kaszpáz-9
hiányos MEF sejtek rezisztensek voltak nemcsak a sejthalál ligandok, hanem a
mintázat felismerő receptorok stimulálásával kiváltott nekroptózissal szemben
is. Immunprecipitáció segítségével bizonyítottuk, hogy a kaszpáz-9 a
nekroptózis kezdeti jelátvitelét nem befolyásolja, mivel a RIP1 és a RIP3
kapcsolat kaszpáz-9 jelenlétében és hiányában is megfigyelhető volt. A jelátvitel
későbbi lépései azonban kaszpáz-9 függőnek bizonyultak, mivel kaszpáz-9
negatív sejtekben az MLKL foszforilálódása nem volt megfigyelhető.
Eredményeink igazolják a kaszpáz-9 esszenciális szerepét a nekroptózis
jelátvitelében, mely feladatát enzimaktivitás hiányában valószínűleg adapter
fehérjeként töltheti be.

Témavezető: Dr. Koncz Gábor
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SBG.6. Pálfi Andrea ÁOK V., Szegeczki Vince ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A MECHANIKAI INGER ÉS A KÉTPÓRUSÚ KÁLIUM CSATORNÁK
KAPCSOLATA "HIGH DENSITY" PORCKULTÚRÁBAN

A gerincesek vázrendszerében az egészséges szöveti struktúra kialakulásának és
fenntartásának esszenciális stimulusa a megfelelő mechanikai terhelés. A
hialinporc e szervrendszer egyik jellegzetes alkotója, melynek integritását a
kondrociták tartják fent. Kutatólaborunkban évek óta folynak kísérletek a
porcdifferenciáció tanulmányozásával kapcsolatban, melyhez csirkeembriók
végtagtelepeiből izolált kondrogenikus progenitor sejtekből létrehozott „high
density” primer kultúrákat használunk. Korábban már kimutattuk, hogy a
feszültségfüggő K+ csatornák jelentős szerepet töltenek be a porcdifferenciáció
szabályozásában, valamint arra vonatkozólag is rendelkezünk adatokkal, hogy a
mechanikai inger számos jelátviteli útvonalat szabályoz. Azonban a kétpórusú
(2P) K+ csatornák jelenlétéről és azok porcdifferenciációban betöltött szerepéről
nincsenek adataink.
Arra kerestük a választ, hogy milyen 2P K+ csatornák expresszálódhatnak
differenciálódó porcsejteken és van-e szerepük a mechanotranszdukcióban.
Laboratóriumban tervezett mechanikai ingerlésre alkalmas műszerrel, a
differenciáció szempontjából meghatározó 2. és 3. napon 30 percen keresztül
ingereltük a kultúrákat. A stimulus hatására nagyobb mennyiségben keletkező
metakromáziásan festődő porcterületek nagyságát savas dimetil-metilénkékkel
és toluidinkék festékkioldással határoztuk meg, valamint RT-PCR módszerrel
követtük nyomon az egyes csatornák expresszióját. 15 2P csatorna közül
sikerült kimutatnunk a TWIK1, TASK2, TASK3, TASK5, TREK1, TRESK és
TALK2 mRNS jelenlétét a kondrogenikus sejtekben. Ezek közül a TASK2,
TASK5, TREK1 és a TALK2 mRNS expressziója jelentős emelkedést mutatott
a mechanikai inger során, míg a TASK3 és TRESK esetében csökkenést
detektáltunk.
A differenciálódó porcsejtek számos 2P K+ csatorna mRNS-ét expresszálják,
ami arra utal, hogy ezek az ioncsatornák szerepet játszhatnak a
porcképződésben. A mechanikai inger alkalmazása kapcsán megfigyelt
expresszió változások a mechanotranszdukcióban való részvételre hívják fel a
figyelmet. További terveink között szerepel a 2P K+ csatornák
funkcionalitásának részletes vizsgálata a differenciálódó porcsejtekben.
Támogatók: Debreceni Egyetem (RH/751/2015)

Témavezető: Dr. Juhász Tamás, Dr. Zákány Róza
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SBG.7. Patel,Mahul ÁOK III.
Orvosi Vegytani Intézet

PROTEIN PHOSPHATASE INHIBITORS IN NEUROTRANSMITTER
RELEASE

Protein phosphorylation and dephosphorylation catalyzed by protein kinases and
phosphatases respectively plays an important role in the regulation of cellular
processes. Ser/Thr protein phosphatases can be classified into several
subfamilies, but protein phosphatase 1 (PP1) and 2A (PP2A) enzymes are
responsible for 85% of all the dephosphorylation events in eukaryotic cells. To
study the physiological role of PP1, the investigation of novel specific PP1
inhibitors is crucial. Several PP1 inhibitors have been already described but
their molecular mechanism and selectivity remained controversial. Recent
studies have suggested by in vitro experiments that tellimagrandin I. (TG) and
mahtabin A (MA) decrease the protein phosphatase 1 enzymes’ activity. Our
goal was to study the physiological effect of these potential phosphatase
inhibitors on synaptosomal-associated protein of 25 kDa (SNAP25), one of the
potential neuronal substrate of these enzymes in B50 neuroblastoma cells and in
mouse cortical synaptosomes. SNAP25 is one of the member of the SNARE
(soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor)
complex, along with synaptobrevin and syntaxin.  The primary role of SNARE
complex is to mediate vesicle fusion. Neither TG nor MA had an effect on the
cell survival and apoptosis of B50 neuroblastoma cells. MA treatment of mouse
cortical synaptosome resulted in an increase in the phosphorylation level of
Thr138 of SNAP25, which is believed to be a regulatory phosphorylation site of
the SNARE complex. MA also resulted in a decrease in neurotransmitter release
using in vitro exocytosis assay of mouse cortical synaptosomes. However, TG
treatment exhibited controversial results as the level of SNAP25
phosphorylation did not change significantly and the extent of exocytosis
decreased only slightly. Our data suggest that MA but not TG is a potent and
potential therapeutic PP1 inhibitor in neuronal cells.

Témavezető: Dr. Lontay Beáta, Horváth Dániek
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SBG.8. Sambo Victor Garba ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet

THE ROLE OF A2A-ADENOSINE RECEPTOR IN THE LYSOSOMAL
TRAFFICKING OF MACROPHAGES

Lysosomes are ubiquitous membrane-bound intracellular organelles with acidic
environment. They have a central role in degradation and recycling of
macromolecules by endocytosis, phagocytosis and autophagy in macrophages.
Through the exocytosis and recycling it can be used for membrane repair.
Lysosomes formally regarded as waste bags are now recognized as advanced,
involved in many cellular processes which are regarded important in regulating
cell homeostasis. Our group is investigating the functional interaction of A2A
receptor mediated signals and the lysosomal trafficking processes in
lipopolysaccharide (LPS) activated mice peritoneal macrophages (IPMQs). Our
group analyzed the expression of lysosomal membrane associated protein type 2
(LAMP2) in macrophages during the activation and inactivation of A2A
adenosine receptor by fluorescence-activated cell sorting (FACS) method. We
also checked the localization of LAMP2 protein in the A2A specific
pharmacological treated macrophages by confocal microscopy using LAMP2
specific antibody. To check the effect of LPS and A2A agonist and antagonist,
we measured the mRNA expression of A2A receptor and the inflammatory
cytokine IL-6. We observed elevated level of A2A and IL-6 mRNA in the
presence of LPS, while the A2A agonist decreased the expression of IL-6. The
antagonist had no significant effect on it. In the LPS activated macrophages we
detected increased LAMP2 expression by FACS method that was further
increased by the presence of A2A agonist. The densitometry analyzes of the
LAMP2 stained confocal microscopic slides also confirmed the increased
expression of the protein after the LPS treatment that was further increased by
the application of A2A agonist and decreased by A2A antagonist.
Our experiments indicated the potential role of A2A receptor mediated signaling
in lysosomal trafficking. Since lysosomal disturbance have a profound impact
on cellular homeostasis therefore it is expected for lysosomes to cause or
contribute too many diseases, for example Alzheimer disease
Supervisor: Endre Kókai

Témavezető: Dr. Kókai Endre
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SBG.9. Simon Dorina Viktória OLKDA BSc IV.
University of Edinburgh, School of Biological Sciences, Institute of
Immunology and Infection Research, Edinburgh, UK; Orvosi Laboratóriumi és
Képalkotó Diagnosztikai tanszék

A TRYPANOSOMA BRUCEI DIFFERENCIÁLÓDÁSA SORÁN
BEKÖVETKEZŐ TBPIP39 LOKALIZÁCÓ VÁLTOZÁS VIZSGÁLATA
FLUORESZCENS TECHNIKÁVAL

Az afrikai álomkórt a Trypanosoma brucei egysejtű eukarióta paraziták
okozzák. Ez a betegség több mint 70 millió ember életét veszélyezteti
Afrikában. Nincs ellene védőoltás, így nagyon fontos a Trypanosomák
differenciációjának megismerése a hatékony gyógyszerfejlesztés érdekében.
A T. brucei több fejlődési szakaszon megy keresztül emlős és cecelégy
gazdaszervezetekben, melynek egyik jelentős lépése az ún. „stumpy” forma
átalakulása a rovarban életképes „prociklikus” formává. E jelátviteli út
kulcsenzime egy tirozin foszfatáz (TbPTP1). A TbPTP1 szubsztrátja a TbPIP39
Ser/Thr foszfatáz, melyet defoszforilációval inaktív állapotban tart.
Differenciációs szignálok hatására a TbPTP1 enzimaktivitása csökken, a
TbPIP39 foszforilálódik. Az aktivált/foszforilált TbPIP39 a glikoszómákba
vándorol, ezáltal a differenciáció visszafordíthatatlanná válik. A glikoszóma a
glikolízis és más folyamatok színteréül szolgáló peroxiszóma-szerű sejtszerv. A
Trypanosomáknak fejlődésük során sokféle környezethez kell alkalmazkodniuk,
ezért fontos metabolizmusuk gyors megváltoztatása. Ennek egyik lehetséges
módja a glikoszómák és bennük az enzimek teljes lecserélése.
Munkám célja az volt, hogy nyomon kövessem a PIP39 fehérje lokalizációjának
változását a differenciálódás korai szakaszában és megállapítsam, hogy a PIP39
az összes jelenlévő vagy csak az újonnan kialakuló glikoszómákban mutatható-e
ki, illetve mi lesz a glikoszómák további sorsa? Kísérleteimben glikoszóma- és
lizoszóma specifikus fehérjéket illetve TbPIP39-t jelöltem fluoreszcens
antitestekkel, majd fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltam a kolokalizációt.
Kísérleteink azt mutatták, hogy a differenciálódás kezdetén a TbPIP39 a
flagelláris zsebben található, majd 30-60 perc elteltével az újonnan keletkező
„prociklikus” glikoszómákban jelenik meg. A TbPIP39 glikoszómális
transzlokációja kiváló korai „stumpy”→„prociklikus” differenciációs
markerként használható a jövőben a Trypanosoma kutatásban.

Témavezető: Dr. Szöőr Balázs, Révészné Dr. Tóth Réka
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SBG.10. Takács Erika ÁOK IV.
Élettani Intézet; Immunológiai Intézet

AZ ENDOKANNABINOID TÓNUS MODULÁCIÓJÁNAK HATÁSAI
HUMÁN SZEBOCITÁKON

A korábbiakban kimutattuk, hogy i) a faggyúmirigyekben lokálisan termelődő
endokannabinoidok (eCB; pl. anandamid [AEA]) kulcsfontosságúak a bazális
lipidtermelés fenntartásában; és ii) a szebociták eCB-kezelése drámai mértékben
fokozza a sejtek lipidszintetikus aktivitását. Amikor azonban az eCB-tónust az
AEA-ot lebontó enzim, a zsírsavamid-hidroláz (FAAH) gátlásával
intracellulárisan fokoztuk, a várttal ellentétben a lipidszintézis csökkenését
tapasztaltuk. Ez alapján felvetődött, hogy az eCB-ok extra-, illetve
intracelluláris felhalmozódása részben eltérő jelpályákat aktiválhat. Ezért jelen
kísérleteink során az eCB-tónus extracelluláris fokozásának hatásait kívántuk
megvizsgálni, amihez az eCB-ok sejtekbe történő felvételét mediáló eCB
membrántranszporter (EMT) egy inhibitorával, a VDM11-gyel kezeltünk
humán immortalizált SZ95 szebocitákat.
Megállapítottuk, hogy a VDM11 kezelés (≤10 µM; 48h) nem befolyásolta a
szebociták életképességét (MTT-assay), és nem okozott korai,
sejtszámváltozással még nem járó apoptotikus vagy nekrotikus sejthalált sem
(kombinált, fluoreszcens DilC1(5)-SYTOX Green jelölés). Kimutattuk azt is,
hogy az EMT gátlásával kiváltott extracelluláris eCB-szint-fokozódás (szemben
a korábban a FAAH gátlásakor tapasztaltakkal) jelentősen megnövelte a
lipidszintézist (Nile Red jelölés; 48h), bár ez a növekmény elmaradt az AEA-
kezelés esetében általában tapasztalhatótól. Érdekes módon a VDM11 10 µM-
ban alkalmazva látszólag csökkentette az AEA lipogén hatását, melynek
hátterében a két anyag kumulatív citotoxikus hatása állhatott (MTT-assay).
Végül több fontos gyulladásos citokin (interleukin [IL]-1α, IL-1β, IL-6, IL-8 és
tumornekrózis faktor-α) expressziójának vizsgálatával megállapítottuk, hogy a
VDM11 kivédte a bakteriális fertőzést modellező lipopoliszacharid kezelés pro-
inflammatórikus hatását (1 µM; Q-PCR).
Eredményeink arra utalnak, hogy az extra-, illetve intracellulárisan induló eCB-
szignalizáció komplex módon befolyásolja a humán szebociták biológiai
folyamatait, ami felveti az eCB-diszreguláció esetleges szerepét az acnehoz
vezető szeborrea kialakulásában.

Témavezető: Dr. Oláh Attila, Dr. Bíró Tamás
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SBG.11. Tóth Andrea Molekuláris Biológia MSc I.
Belgyógyászati Intézet

HUMÁN LENCSE EPITÉLSEJTEK OSZTEOBLASZT IRÁNYÚ
DIFFERENCIÁCIÓJA ÉS LEHETSÉGES SZEREPE KATARAKTA
KIALAKULÁSÁBAN

Bevezetés: A katarakta a szemlencse elhomályosulása, mely lehet veleszületett,
azonban leggyakrabban idős korban alakul ki. A katarakta etiológiája nem
ismert teljesen, azonban korábbi tanulmányok felvetették, hogy a lencse epitél
sejteinek fibroblaszt-szerű sejtekké differenciálódása szerepet játszhat
kialakulásában. Másrészt a kataraktás szemlencsében kalciumban és foszfátban
gazdag hidroxiapatit kristályok jelenlétét írták le. Ugyanilyen hidroxiapatit
kristályok rakódnak le vaszkuláris kalcifikáció során. Mivel a vaszkuláris
kalcifikáció celluláris hátterében a vaszkuláris simaizom sejtek oszteogenikus
differenciációja áll, így jelen munkánkban azt vizsgáltuk, hogy előidézhető-e a
humán lencse epitél sejtek (HuLEC) oszteoblaszt irányú differenciációja in vitro
körülmények között.
Módszerek: A HuLEC sejtek oszteoblaszt irányú differenciációját megemelt
kalcium (Ca) és inorganikus foszfát (Pi) tartalmú kalcifikációs médiummal
indukáltuk. Vizsgáltuk a sejtek mineralizációját (Alizarin Red festés),
intracelluláris Pi szintjét (Phosphate Assay) és viabilitását (MTT Assay).
Meghatároztuk oszteogenikus transzkripciós faktorok (Runx2, Sox-9) mRNS és
fehérje szintjét (RT- qPCR, Western blot). Vizsgáltuk az extracelluláris mátrix
Ca és oszteokalcin (Ca Assay, ELISA) tartalmát és az alkalikus foszfatáz (ALP)
enzim expresszióját (Western blot) és aktivitását.
Eredmények: A kalcium és foszfát koncentráció emelése előidézte a HuLEC
intracelluláris Pi szintjének emelkedését, az extracelluláris mátrix
mineralizációját, a sejtek viabilitását azonban nem befolyásolta. Az
oszteogenikus médiumban tenyésztett HuLEC extracelluláris mátrix
mineralizációja dózis-és időfüggő módon következett be, melynek során az
extracelluláris mátrix Ca tartalma megemelkedett. Kimutattuk a mineralizálódó
HuLEC sejtekben az oszteogenikus transzkripciós faktorok (Runx2, Sox-9) és
oszteoblaszt-specifikus fehérjék (oszteokalcin, ALP) expressziójának
megemelkedését.
Következtetés: A HuLEC oszteogén stimulus hatására a mesenchymális
őssejtekhez illetve simaizomsejtekhez hasonlóan oszteoblaszt irányú
differenciáción megy keresztül, mely szerepet játszhat a katarakta
kialakulásának folyamataiban.

Témavezető: Dr. Jeney Viktória
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SBG.12. Ujlaki Gyula Biológia BSc III.
Orvosi Vegytani Intézet

MÁSODLAGOS EPESAVAK HATÁSA AZ OVÁRIUM ÉS TÜDŐ
KARCINÓMASEJTEK METABOLIZMUSÁRA

A tumorsejtek többségére jellemző, hogy a szükséges energiát a glükóz anaerob
erjedéséből nyeri, míg a mitokondriális oxidáció deprimált még oxigén
jelenlétében is. A szakirodalomban ezt Warburg-hatásnak nevezik.
Kutatócsoportunk a bélflóra baktériumainak metabolitjai között keres olyan
molekulákat, amelyek potenciális Warburg/anti-Warburg hatásúak lehetnek.
Kísérleteim során a másodlagos epesavak hatását vizsgáltam A549
tüdőkarcinóma és A2780 ováriumkarcinóma sejtvonalakon.
Tanulmányoztam a másodlagos epesavak (litokólsav - LCA, deoxikólsav -
DCA, ursodeoxikólsav - UDCA) hatását a tumorsejtek proliferációjára és a
mitokondriális aktivitására. A sejtproliferációt Sulphorhodamine B assay-vel, a
mitokondriális membránpotenciál változását pedig DioC6 fluoreszcens festékkel
vizsgáltam. A mitokondriális biogenezisben fontos szerepet játszó gének
kifejeződését RNS szinten kvantitatív RT-PCR technikával követtem nyomon.
Eredményeim azt mutatják, hogy mindhárom epesav - LCA, DCA, UDCA -
csökkenti az ovárium karcinóma sejtek proliferációját, ugyanakkor az UDCA
növeli a mitokondriális membránpotenciált és a mitokondriális légzési lánc
komponensének, az ATP5g1 génnek a kifejeződését is.
Az A549 tüdőkarcinóma esetében azt találtuk, hogy a DCA növeli ezen sejtek
proliferációját, viszont a mitokondriális membránpotenciálra nem volt
szignifikáns hatással. DCA kezelésre ezen sejtekben az ATP5g1 génnek a
kifejeződése csökken.
Az adataim alapján valószínűsíthető, hogy a bélflóra metabolitjai, mint a
másodlagos epesvak, a keringési rendszeren keresztül eljutnak a tumorsejtekhez
és befolyásolják azok metabolizmusát. Az UDCA potenciális anti-Warburg
hatású szer lehet az ovárium karcinómasejtekben, míg a DCA esetlegesen
Warburg hatású a tüdőkarcinóma sejtekben.

Témavezető: Kapitányné Dr. Mikó Edit, Dr. Bay Péter
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SBG.13. Yazaki, Rei ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet

FINDING A NEW REGULATORY FUNCTION FOR THE PROTEASOME
ACTIVATOR BLM10/PA200 IN A CELLULAR MODEL FOR
HUNTINGTON’S DISEASE

The proteasome is the major proteolytic system in the cytoplasm and nuclei of
eukaryotic cells. The conserved Blm10/PA200 activators bind to the proteasome
core particle gate and facilitate peptide and protein turnover in vitro. The
ubiquitin proteasome system (UPS) has been implicated in the maintenance of
mitochondrial structural dynamics and homeostasis.
We provided evidence for an additional regulatory function of the proteasome in
mitochondrial homeostasis, mediated by the proteasome activator Blm10. We
demonstrated that the regulated turnover of the mitochondrial fission protein
Dnm1 mediated by Blm10-proteasomes provides a cytoprotective function
under conditions that induce mitochondrial stress.
The mechanistic details of proteasome dysfunction in Huntington’s disease
(HD) are unclear. It has been proposed that the proteasomes may become
clogged by the aggregated protein fragments, leading to impaired UPS function.
Recent reports also demonstrate that imbalanced mitochondrial dynamics is a
crucial event underlying the pathology of HD-induced neurotoxicity. For
instance, mutant huntingtin (mHtt) physically interacts with Drp1 (mammalian
ortholog of Dnm1) and stimulates its GTPase activity causing mitochondrial
fragmentation and neuronal cell death. We propose that upregulation of PA200
might provide a neuroprotective function through the regulated degradation of
Drp1and is involved in the altered mitochondrial dynamics and function during
the development of HD.
We have shown that loss of BLM10/PA200 upon expression of mHtt leads to a
severe growth defect, increased aggregate formation of mHtt and excessive
mitochondrial fragmentation in yeast.
Furthermore, we generated stable PA200 knock-down SH SY5Y cell lines
(shPA200) to establish a cellular model for HD.
Drp1 is stabilized in shPA200 cells upon expressing different lengths of mHtt
compared to the dramatically decreased Drp1 in the control. In addition, we
have demonstrated that expression of different lengths of mHtt in shPA200 cells
caused increased aggregates formation of mHtt.
Our results lead to speculate that PA200 has a regulatory function while HD
progresses through its impact on Drp1 turnover.

Témavezető: Tar Krisztina
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STPREV.1. Dulavics Diána Ápolás és betegellátás BSc II., Csuzi Noémi
Ápolás és betegellátás BSc II.
NK Fizioterápiás Tanszék

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KARON TANULÓ EGYETEMI HALLGATÓK
TESTTARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS FIZIOTERÁPIÁS
ESZKÖZÖKKEL ÉS SPINALMOUSE®ALKALMAZÁSÁVAL

Felsőoktatásba kerülve a hallgatók gyakran felhagynak addig végzett
sporttevékenységeikkel vagy hobbi szintű mozgásaikkal, idő és lehetőség
hiányában.  A mozgásszegény életmód negatív hatásai között megfigyelhető az
elhízáson kívül a helytelen testtartásból következő izomdiszbalansz,
mozgáspálya beszűkülés valamint a fájdalom a gerinc és a test más területein.
Célunk a hallgatók gerincállapotának jellemzése, hagyományos mozgásszervi és
műszeres vizsgálattal (SpinalMouse®) nyert minősítés összehasonlítása.
A vizsgálatban 74 önként jelentkező, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi
Karán tanuló elsős hallgató vett részt. A 74 tanulóból 52 gyógytornász (47 lány,
5 fiú) és 22 népegészségügy ellenőr (21 lány, 1 fiú) hallgató. A felmérést 2015
decemberében végeztük hagyományos mozgásvizsgálati módszerrel (a gerinc
hosszának mérésével), valamint a SpinalMouse® (gerincegér) nevű vizsgáló
eszközzel. Ez az eszköz az egyes csigolyák egymáshoz viszonyított
elmozdulását és egyes gerincszakaszokon előforduló hypo-, illetve
hypermobilitást képes kimutatni. A gerinc aktuális és tényleges hosszára
vonatkozó adatokból Delmas indexet számoltunk.
A Delmas index átlagértéke 96,3±1,4-nek adódott (a fiziológiás érték 94-96
közé esik). A hallgatók 54%-ánál rigid, 41%-ánál normál gerinc
diagnosztizálható a Delmas index alapján. A normál tartományba eső értékek
inkább a normál kategória felső határához (96) voltak közel. A SpinalMouse®
mérési adatai alapján a thoracalis felső szakaszon a csigolyák egymáshoz képest
történő elmozdulása az alsó referenciaértékhez közelít, míg az alsó szakaszon,
ennek kompenzálásaként, a felső határértéket közelíti meg.
Az átlagos Delmas indexből megállapítható, hogy a hallgatók felének statikus
(rigid) gerince van, vagyis elsimultak a gerinc sagittalis irányú görbületei és
csökkent a gerinc mobilitása. Ebből következik, hogy bizonyos mozgásformák
létrehozása érdekében a gerinc adott szakaszai túlmozgással, hypermobilitással
kompenzálják más szakaszok hypomobilitását. A műszeres méréssel a probléma
lokalizációját is pontosítani tudtuk.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona, Petrika Hajnalka
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STPREV.2. Csuzi Noémi Ápolás és betegellátás BSc II., Dulavics Diána
Ápolás és betegellátás BSc II.
NK Fizioterápiás Tanszék

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KARON TANULÓ EGYETEMI HALLGATÓK
TESTTARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS FIZIOTERÁPIÁS
ESZKÖZÖKKEL ÉS A POSTURE ANALYSIS APPLIKÁCIÓVAL

Gyors fejlődésének köszönhetően az egészségügyben is egyre nagyobb teret
hódít az elektronika. Sok egészségügyi dolgozó alkalmazza a klasszikus
eszközök helyett a modern technológia vívmányait. Jelen előadás fotó
készítésén alapuló, testtartást vizsgáló applikációval (Posture Analysis)
foglalkozik. Az elkészített képen a felhasználó jelöli be a mérés alapjául
szolgáló legfontosabb referencia pontokat. Segítséget nyújt mozgásszervi
szakember számára a helytelen tartás feltérképezésére. Munkánk célja, hogy a
Posture Analysis applikációval és hagyományos fizioterápiás módszerekkel
megvizsgáljuk a hallgatók testtartását.
A Népegészségügyi Karon tanuló 28 egyetemi hallgató életmódját kérdőívvel,
testtartását a fal-occiput távolságával(FO), angulus inferiorok helyzetének (AI)
meghatározásával, valamint a Posture Analysis alkalmazásával vizsgáltuk. Az
applikációval – az eszköz által felállított súlyvonalhoz képest – oldalirányból a
fej és medence előre/hátra helyezettségét, szemből a fej, és medence
jobbra/balra tolódását, illetve a fej és vállöv jobbra/balra billenését vizsgáltuk.
A megvizsgált személyek átlagéletkora 19±0,98 év.
23 fő jelenleg nem végez semmilyen sporttevékenységet, 16 fő naponta több
mint 5 órát tölt  üléssel és 18 fő nem ismeri a gerincvédő életmód szabályait. A
hagyományosan mért FO értékei alapján elmondható, hogy átlagosan 3,54±1,91
cm-rel a fej előrehelyezett. Az AI mérés kimutatja, hogy a résztvevők 68%-ánál
a lapocka helyzete nem fiziológiás, 10 főnél átlagosan 1±1 cm-rel balra, 9 főnél
1±0,43 cm-rel jobbra tolódik. Az applikáció mérései alapján elmondható, hogy
oldalnézetből a tanulók több mint 90%-ánál a fej és a medence előrehelyezett.
Elől nézetből több mint 64%-nál a fej és a medence balra tolódott, illetve 60%-
ánál a fej, 42%-ánál a vállöv kórosan jobbra vagy balra billen a középvonalhoz
képest.
A kapott eredmények alapján a vizsgált hallgatók többségénél megfigyelhető
valamilyen mértékű kóros testtartás, aminek a mozgásszegény életmód, az egész
napos ülés és a gerincvédő életmód ismeretének hiánya áll a hátterében. Az
applikáció nagyban segítette a vállöv, medence helyzetének objektív leírását.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona, Petrika Hajnalka
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STPREV.3. Balogh Szilvia Nóra Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

A VIZELETINKONTINENCIA, A TESTTARTÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG
KAPCSOLATA

A vizelet inkontinencia szakirodalmi adatok alapján a népesség 5-10%-át érinti.
Higiénés, pszichés, szociális nehézségeket okozhat, me¬lyek az életminőségre
negatívan hatnak. A probléma jelentőségéből kiindulva vizsgáltuk a vizelet
inkontinencia meglétét és következményeit középkorú nők csoportjában és
célzott tornaprogramot dolgoztunk ki számukra.
A tornaprogramba 15 foglalkozáson 8 önként jelentkező nő vett részt
(átlagéletkor 45±7,74 év). A program elején, az utolsó alkalommal, és a
befejezést követő 4. hónapban is kérdőívet töltettünk ki és fizikális felméréseket
végeztünk. Az általunk szerkesztett kérdőív több betegség specifikus, ill.
életminőséget, lelki állapotot vizsgáló kérdéssort is tartalmazott (King’s Health
Questionnaire (KHQ), Gaudenz teszt, General Health Questionnaire 12,
Oswestry index, VAS skála). A fizikális felmérés során mértük a fal-occiput
távolságot, a törzs lateralflexióját, kiszámoltuk a Delmas indexet, elvégeztük a
Schober tesztet és műszeresen (SpinalMouse®) vizsgáltuk a gerinc mobilitását.
A tornaprogram a Kegel gyakorlatokra épülő tréningből és a gátizomzat
szinergistáira ható tartáskorrekciós gyakorlatokból állt.
A kérdőíves felmérésekben azt tapasztaltuk, hogy a tornaprogram során a
résztvevők inkontinenciából fakadó panaszai csökkentek, életmi¬nőségük a
kezdeti állapothoz képest javult. Ezt a betegség-specifikus KHQ kérdéssorra
adott válaszok szignifikáns változása mutatta (p<0,05). A résztvevők fizikális
vizsgálata során a javulást a gerinc mobilitásának növekedése mutatta. A
tornaprogram végén a fal-occiput távolság, a törzs oldalirányú flexiója és a
Schober teszt is szignifikáns (p<0,05) javulást mutatott. Az oldalirányú flexió
növekedését a SpinalMouse® mérések is megerősítették. A 4 hónappal később
elvégzett vizsgálatok az életminőség további javulását mutatták, a fizikális
paraméterek csak elhanyagolható mértékben romlottak.
Adataink arra mutatnak, hogy inkontinencia esetében az általunk alkalmazott
funkcionális tréning hatékony módszernek tekinthető, ami nemcsak a
vizelettartási panaszokat és következményeit csökkenti, hanem a testtartást és az
életminőséget is javítja. A hatás hosszabb távon is érvényesül.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona, Petrika Hajnalka
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STPREV.4. Bucsku Mária Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

A PROPRIOCEPCIÓ ÉS A BALESETEK MEGELŐZÉSÉNEK
KAPCSOLATA KIDOLGOZOTT TORNAPROGRAM ALAPJÁN

A műkorcsolyában történt egészségkárosodásoknak két nagy csoportját
különítjük el: akut és krónikus, túlterhelésből származó sérülések. A fizioterápia
szemszögéből a legtöbb sérülés alapját a nem megfelelő szintű koordinációs
képesség adja.
Munkánk során arra kerestük a választ, hogy egy rövid távú proprioceptív
tréninggel mennyire vagyunk képesek befolyásolni a sportolók motorikus
képességeit, továbbá célunk volt, hogy megállapítsuk a neuromuszkuláris torna
preventív hatékonyságát. A gyakorlatok során figyelembe vettük a sportolók
életkorát, így alakítottunk ki egy számukra megfelelő intenzitású
edzésprogramot.
Vizsgálatunkat a debreceni székhelyű Jégkarc Egyesület műkorcsolyázói
körében végeztük. A tornaprogramot három hónapon keresztül tartottuk. Az
edzőkkel együttműködve, a kialakított komplex programot beépítettük a
sportolók edzéshetébe, mely program az egyensúlyozó képesség fejlesztésén
keresztül a későbbi sportsérülések megelőzésében is segít a műkorcsolyázóknak.
A vizsgálati felmérés során a sportfizioterápia és a hagyományos gyógytorna
vizsgálómódszerek közül választottuk ki a számunkra megfelelő teszteket,
illetve a korábbi műkorcsolya sérülések kutatásaiban alkalmazott
vizsgálómódszereket használtuk, és azokat formáltuk át a vizsgálati csoportunk
részére. Tesztjeinket kiegészítettük egy-egy kérdőívvel a tornaprogram elején és
végén. Koordinációs tesztjeink és kérdőívünk adatait a Microsoft Office Excel
2010 táblázatkezelő és az SPSS statisztikai programok segítségével dolgoztuk
fel.
A programban 21 fő vett részt, akik között 2 fiú volt. A résztvevők
átlagéletkora: 10±2,6 év volt. A legjobb eredményt a statikus egyensúlyozási
képesség fejlődésében értük el a tréning hatására, mely igen erősen szignifikáns
javulást mutatott (p<0,001). A legkevesebb fejlődést az általános izomerősítés
területén tudtuk elérni.
Eredményeink alapján azt tapasztaltuk, hogy a proprioceptív tréning
alkalmazásával fejlődik az erre szenzitív életkorban lévő műkorcsolyázók
koordinációs- és egyensúlyozó képessége, sérülésmegelőző hatást elérve, de
általános kondicionális fejlesztésre nem alkalmas egy ilyen program.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
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STPREV.5. Dibás Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

KOORDINÁCIÓS ÉS EGYENSÚLYI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
KÜLÖNBÖZŐ IZOMCSOPORTOK ERŐSÍTÉSÉVEL EGYETEMI
HALLGATÓK KÖRÉBEN

Az egyensúlyérzékelés és az egyensúly megtartása segíti a bonyolultabb
mozgások biztonságos elvégzését és a váratlan sérülések elkerülését. Jelen
vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük egyetemi hallgatók egyensúlyi állapotát,
majd egyensúlyi, illetve izomerősítő gyakorlatokkal egyensúlyi képességüket
javítsuk.
Vizsgálatunkban 30 gyógytornászhallgató vett részt önkéntes alapon. A
résztvevők kérdőívet töltöttek ki, mellyel életmódbeli szokásokra, egyensúlyuk
szubjektív megítélésére, a sportolási szokásokra kérdeztünk rá. Ezt követően
statikus és dinamikus egyensúlyi teszteket végeztünk. A statikus egyensúlyi
tesztek között szerepelt: egy lábon állás sík felületen, csukott szemmel (S1), egy
lábon állás instabil felületen nyitott (S2) majd csukott szemmel (S3),
mérlegállás teszt (S4). Dinamikus egyensúlyi tesztek voltak: functional reach
teszt (D1), Fukuda stepping teszt (D2). A comb izomerejét is mértük
derékszögülésben falnak támaszkodva (I1). A hallgatók közül 10 fő alsóvégtagi
izomerősítő, 10 fő egyensúlyi tréningen vett rész, 10 fő kontrollcsoport volt. A
csoportok azonos egyensúlyi állapottal indultak. A résztvevők átlagéletkora
21,5±1,1.
A 30 főből 11 fő nem végez semmilyen sporttevékenységet. 14 fő 5 órát, 16 fő
több mint 7 órát tölt statikus üléssel a szorgalmi időszakban naponta. Az S2; S4;
I1 tesztek eredményei az izomerősítésre fókuszáló csoportnál, az S4; D1; I1
tesztek eredményei az egyensúlyt fejlesztő csoportnál a D1 teszt mindkettőnél
szignifikáns javulást mutatott (p<0,05). A második mérés átlagértékeit
rangsorolva elmondható, hogy a kontroll csoport értékei voltak mindig a
legrosszabbak. A kontroll csoport a két tréning csoport eredményeihez képet
szignifikáns (p<0,05) elmaradást mutat az S2, S3, S4 tesztek esetében.
Eredményeink azt mutatták, hogy mindkét tréningcsoport esetében az
egyensúlyi és az izomerő vizsgálati tesztek nagymértékű javulást mutattak a 12
hetes tornaprogram végére a kontroll csoport nagymértékű lemaradása mellett.
Úgy véljük, hogy célzott izomerősítéssel és egyensúlyi tréninggel az ízületeket
áthidaló izmok stabilizáló funkciója, ezáltal az egyensúly megtartásának
képessége jelentős mértékben fejleszthető.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona, Petrika Hajnalka
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STPREV.6. Fekete Eszter Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék

AZ ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉG MINT A STRESSZ INKONTINENCIA
KOCKÁZATI TÉNYEZŐJE

A betegápolás sok fizikai munkát igénylő tevékenység. Mindezek ellenére
ebben a munkakörben főként nők dolgoznak, akik ezáltal is veszélyeztetettek a
stressz inkontinencia kialakulásának szempontjából. Emellett ennek az
állapotnak az előfordulását nemcsak a nők anatómiai és funkcionális sajátossága
növelheti, hanem az egészségtudatos attitűd hiánya is.
Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen az ápolók egészségi
állapota, illetve hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy a munkájuk és az
életmódjuk hogyan befolyásolja az életminőségüket.
Felmérésünket a DE I. Belklinika ápolói körében végeztük. Az adatgyűjtés papír
alapú kérdőív segítségével történt. A kérdések a következő témák köré
csoportosíthatók: egészségi állapot, életmód, munkavégzés körülményei,
ismeretek az inkontinencia témaköréből. A kérdőívet korábbi vizsgálatoknál
alkalmazott és más nemzetközileg használt kérdőívek kérdései alapján állítottuk
össze. Az adatok elemzése Microsoft Excel adattábla kezelő rendszer
segítségével történt.
Felmérésünkben a válaszadási arány 56%-os volt. Az adatok alapján azt
találtuk, hogy a válaszadók 80%-a nő, 37%-uk nyilatkozta azt, hogy több mint
10 éve dohányzik és a válaszadók 45%-a végez valamilyen sporttevékenységet
szabadidejében. A kérdőívet kitöltők 78%-a beteget ágyban/ágyon kívül is
mobilizál. Feltehetően ennek következtében 82%-uk panaszkodik
derékfájdalomra. 82%-uk a VAS (1-10) skála alapján 7-10 pont közötti szinten
értékelte munkája stresszességét. A vizsgálatban résztvevők 22%-a panaszkodik
elcsöppenő vizeletről, míg a Gaudenz teszt alapján az összes kitöltőnél van
valamilyen probléma és 69%-nál egyértelműen kimutatható a stressz
inkontinencia.
Eredményeink alátámasztják azokat a korábbi irodalmi adatokat, miszerint az
ápolói tevékenység komoly fizikai terhelést jelent, és mint ilyen a stressz
inkontinencia kockázati tényezői közé sorolható. Ráadásul ezzel a kockázati
tényezővel nincsenek tisztában az érintettek, és egészségügyi végzettségük
ellenére még a megelőző lehetőségeket sem ismerik megfelelően. Ezért további
célunk felhívni a figyelmüket erre a problémára és alternatívákat mutatni a
megelőzés lehetőségére.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
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STPREV.7. Szijj Levente Komplex rehabilitáció MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet; Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház, Pszichiátriai Osztály

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JAVULÁSÁNAK MÉRTÉKE FEKVŐBETEG-
ELLÁTÁSBAN TÖRTÉNŐ KEZELÉS SORÁN

Vizsgálatunkban pszichiátriai fekvőbetegek körében mértük a pszichoedukáció
mint egyszerű rehabilitációs módszer hatékonyságát a lelkiállapot javulására,
valamint olyan jellemzőket kerestünk, amelyek alapján becsülhető a javulás
várható mértéke.
A vizsgálatot egy megyei oktató kórház pszichiátriai osztályára 2015. július 1.
és december 1. közt bekerült, legalább 14 napos fekvőbeteg-ellátásban részesült
felnőtt betegekkel végeztük, akiknél értelmi fogyatékosság, demencia,
pszichózis vagy reziduális állapot nem állt fenn. A betegek felvételkor és
elbocsátáskor is kitöltöttek egy kérdőívet, amely a demográfiai adatok és társas
kapcsolatok mellett gyermekkori traumatikus élményekre, valamint az aktuális
egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Az objektív egészségi
állapotot a kezelőorvos által pontozott standard skálával mértük. Az
együttműködést vállaló betegek közül a páros sorszámúak pszichoedukációban
is részesültek. A 33 fős mintában az alkoholfüggő és depressziós betegek voltak
a legnagyobb arányban (30%); a betegek átlagosan 33 napig részesültek
ellátásban. A teljes mintában a bekerüléskor mérthez képest az objektív
(p<0,001) és szubjektív egészségi  állapot (p<0,001), valamint a koherencia-
érzés (p=0,026) és a perfekcionizmus (p=0,027) is szignifikáns javulást mutatott
távozáskor. A pszichoedukációban részesült és nem részesült betegek a vizsgált
mutatók tekintetében nem különböztek szignifikánsan egymástól felvételkor. A
pszichoedukációt kapottakat a kontroll csoporthoz hasonlítva, az objektív és
szubjektív egészségi állapot mindkét csoportban szignifikánsan nőtt az
elbocsátás időpontjára (szignifikancia szint: p=0,001 vagy kisebb). A
koherencia-érzés és a pszichés stressz átlagpontszáma az intervenciót nem
kapottak csoportjában szignifikánsan javult (p=0,012, illetve p=0,025), míg az
intervenciós csoportban nem változott jelentősen. A távozáskor mért szubjektív
egészségi állapotot 48%-ban magyarázta a terápiás modalitások összessége, az
elbocsátáskor mért koherencia-érzés, és az iskolai végzettség. Az alacsonyabb
iskolai végzettség, a magasabb koherencia-érzés és a korlátozott számú terápiás
eljárások nagyobb mértékű javulást jósolnak.

Témavezető: Dr. Kósa Karolina, Dr. Kárpáti Róbert
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STPREV.8. Naim Ashkan Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

EARLY PROPRIOCEPTIVE PHYSIOTHERAPY INTERVENTION IN
ATHELETES WITH ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY

Anterior cruciate ligament (ACL) injury is considered one of the most frequent
and costly injuries in adolescents. Anterior cruciate ligament reconstruction
(ACLR) is a commonly performed surgical procedure in active individuals.
The aim of our exercise therapy was to increase muscle strength and stretching
with closed kinematic exercises based on ACL rehabilitation international
protocols. Further aim was to introduce instable equipments and to regain
preinjury physical conditions and improve the quality of life.
A 26 year-old female handball player was observed in this case study trial. This
study employed a single prospective controlled case study trial design. The
baseline testing session consisted of background information (time since
surgery, type of graft and orthopedic surgeon, and level of sporting ability);
perceived measures of ability and range of motion, jumping on one/two legs and
muscle diameter measurements. Parameters were detected on 3rd, 6th, 9th and
12th weeks. Moreover, functional status was detected (3rd and 12th weeks) by
The Oxford Knee Score (OKS) and ACL-quality of life questionnaire. Closed
kinematic exercise therapy (3 times/week) was developed and implemented,
focusing on proprioception.
Pain of the patellar and ischiocrural tendons was diminished. Pain was measured
90 points on VAS (0-100) at 3rd week; however it diminished by the end of
exercise therapy. Flexion and extension reached physiological degrees.
Physiological extension (0°) was developed by 6th week. Diameters above and
under the tibiofemoral joints were almost equal in both side. Number of jumping
was the same in both legs by 12th week. ACL-quality of life questionnaire had
score of 55 points at 3rd week, by the 12th week it was almost at full (100
points), 95,8. OKS was measured 40 points at the 3rd week by the 12th week it
was measured 48 points, showing satisfactory joint function.
International protocols require athletes/patients to reach physiological, physical
and functional status of the knee after ACL reconstruction during 6 months. In
this case, using closed kinematic proprioceptive exercises, the patient gains
normal knee conditions by the 3 month.

Témavezető: Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna
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STPREV.9. Morva Eszter ÁOK V.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

A BUDAPESTI HAJLÉKTALANOK SZOCIODEMOGRÁFIAI ÉS
PULMONOLÓGIAI STÁTUSZA A MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT TÜDŐSZŰRŐ PROGRAMJA ALAPJÁN

A legyengült szervezetű, megfelelő táplálékhoz ritkán hozzájutó, rossz higiéniai
viszonyok között élő hajléktalan emberek rizikócsoportnak tekinthetőek, mind a
TBC, mind egyéb pulmonológiai elváltozások tekintetében. Ehhez járul még
hozzá, hogy a hajléktalanok krónikus betegségének ellátása nehezen szervezhető
meg, kezelésük és utógondozásuk alacsony hatékonyságú. Ennek a problémának
a kezelése érdekében kezdte meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1995-ben
Tüdőszűrő Programját, aminek a része egy Mozgó Tüdőszűrő Állomás
üzemeltetése.
Felmérésünk során azt vizsgáltuk, hogy a hajléktalan populáción belül van-e
olyan csoport, akikre komolyabb figyelmet kell fordítani, mert pulmonális
betegségek szempontjából nagyobb kockázatot viselnek, és hogy a
szűrőprogramok szervezésekor egyes hajléktalan alcsoportokra különösen nagy
hangsúlyt kell-e fektetni?
A 2015. októberi a szűrések alkalmával 417 db hajléktalant kérdeztünk meg
Budapesten. A kérdőív összesen 26 kérdésből állt, melyek részben a
hajléktalanok szociodemográfiai státuszát, részben egészségi állapotát érintették.
A felmérés adatai alapján strátum specifikus prevalenciákat határoztunk meg
több egészségállapot indikátorra, amik közti eltéréseket az egzakt 95%-os
megbízhatósági tartományok segítségével értékeltünk.
A résztvevő 33%-a volt roma, 42%-a volt legfeljebb általános iskolai
végzettségű, medián havi jövedelműk 25500 Ft volt, 78%-uk dohányzott, 41%-
uk lakott hajléktalan szállón. A hajléktalanok 35%-a szedett rendszeresen
gyógyszert; a szűrés 7%-ukban adott pozitív eredményt (esetek száma: 9
tuberkulózis, 2 emfizéma, 2 térfoglalás, 10 pneumonia 7 egyéb elváltozás);
20%-nak munkaképtelenséget okozó alapbetegsége volt; 17%-nak volt már
korábban pozitív tüdőszűrési eredménye. A rétegenkénti prevalencia adatok
nem mutattak szignifikáns eltérést egyik végpont esetében sem.
Összességben megállapítható volt, hogy a budapesti hajléktalanok pulmonális
betegségek szempontjából homogén kockázatú csoportot képviselnek, ami miatt
nem érdemes a szűrés során valamelyik alcsoportjukat kiemelt prioritásként
kezelni.

Témavezető: Dr. Sándor János
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STPREV.10. Anyanwu Mercy Chinemerem ÁOK VI.
NK Megelőző Orvostani Intézet

INFLUENZA VACCINE COVERAGE AMONG PATIENTS WITH COPD
BASED ON THE HUNGARIAN HEALTH SURVEY IN 2009

INTRODUCTION. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a
common respiratory disorder, characterized by persistent airflow limitation that
is usually progressive and associated with an exaggerated chronic inflammatory
process. Several factors have recently been identified that can modify the onset
and exacerbation of the disease, for instance smoking cessation, behavioral
therapies, etc. Studies have found a measured prevalence of COPD in Europe
between 4% and 10% of adults, however, smoking cessation and vaccination
against pneumococcal and influenza have recently been identified that as factors
that greatly influence the onset and exacerbation of the disease.
AIM. Our main aim was to identify the factors that influenced the COPD
patients' properly vaccinated status.
METHOD. Our study was based on the European Health Interview Survey 2009
(EHIS) with Hungarian data and it included 324 COPD patients' health
information. Two groups were highlighted in the analyses, the first group
involved 73 patients (22,9%) with proper vaccinated status, which means the
patient had been vaccinated against influenza between 2008 October and 2009
March, and the second group involved 246 patients without proper influenza
vaccination. The relationships between COPD patients with proper influenza
vaccination status and socio-demographic factors were analyzed by multivariate
logistic regressions.
RESULTS. According to the multivariate logistic regression models the higher
level of education (ORtertiary/secondary= 0.32; p<0.05) compared to the group
with primary education level, and the increased BMI (ORoverweight = 0.48;
p<0.05; ORobese= 0.28; p<0.05) were significant factors which were associated
with non-proper vaccination status. Older age (ORage= 1.12; p<0.05) and non-
smoking (ORexsmoker= 5.19; p<0.01) seemed to be significant protective
factors connected to recent vaccination.
CONCLUSION. Based on our findings, the vaccine coverage was insufficient
among COPD patients. It highlights the importance of vaccination in order to
decrease the burden of influenza complications among COPD patients, and
identifies the target subgroups of COPD patients for interventions.

Témavezető: Dr. Sándor János
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STPREV.11. Bana Richárd ÁOK VI.
NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

A MIGRÁNS KRÍZISHELYZET FELMÉRÉSE EGÉSZSÉGÜGYI
SZEMPONTBÓL A NYÍRBÁTORI ŐRZÖTT SZÁLLÁSON

Célkitűzés: A kutatás helye a Nyírbátori Idegen Rendészeti Őrzött Szálláson és
a Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban volt, ahol a 2014.július
1- 2015.június 30. között elhelyezett migránsok egészségügyi állapotát mértem
fel. A kutatás célja, hogy kiderítsük a migránsok veszélyt jelenthetnek-e a
magyar lakosságra egészségügyi szempontból.
Bevezetés: A migráns krízishelyzet kialakulásában nagy szerepe van az I.
világháború után mesterségesen létrehozott országoknak (pl. Szíria). Különböző
vallású népcsoportok (síita és szunnita) kerültek egy országhatáron belülre. Az
évek óta fennálló háborúskodás, több százezer migránst késztetett otthonának
elhagyásához. Továbbá, a Föld túlnépesedésének is meghatározó szerepet
tulajdonítanak.
Anyag és Módszer: A kutatás során 3268 férfi migráns egészségi állapotát
vizsgáltam. Az életkori megoszlás 14-55év volt. Szíriai és koszovói fordult elő
leggyakrabban. A menekültek között menedékkérők és kitoloncolásra várók is
voltak.
A vizsgált időszak alatt, a migránsokat ellátó orvosok 3653 esetet
dokumentáltak. Az esetek tanulmányozása után, objektív statisztikát készítettem
az előforduló betegségekről, illetve összehasonlításokat végeztem az OEK
magyar populációra vonatkoztatott adataival.
Eredmények: Az esetek vizsgálata során 2109 esetben tapasztaltam kóros
elváltozást. A fertőző és parazitás betegségek 151 esetben fordultak elő, amely
az összes előforduló betegségnek 7,2%-a. További 468 esetben jelentkeztek alsó
és felső légúti fertőzések. Jellegzetesek a migránsok körében a fogászati
betegségek, arthropátiák, neurosis, alvás- és evészavarok. Az eredményeket
összehasonlítva az OEK adataival, azt tapasztaltam, hogy egyes fertőző
betegségek nagyobb prevalenciával fordulnak elő a vizsgált migránsok között,
mint a magyar populációban.
Következtetések: Az eredmények alapján, a migránsok veszélyt jelenthetnek a
magyar lakosságra egészségügyi szempontból, így nagyon fontos a kezelésük. A
nagymértékű menekültáradat miatt, ez komoly kihívást jelent az egészségügyi
ellátórendszer számára. A kutatás limitáló tényezői és a járványügyi
intézkedések eltörlése miatt, feltehetően, az átfertőzöttek aránya még nagyobb.

Témavezető: Dr. Petlyánszki Gábor



378

STPREV.12. Győri-Dani Veronika ÁOK VI.
NK Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

A LÁTÁSÉLESSÉG CSÖKKENÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK HATÁSA
A HÁZIORVOSI SZŰRÉS HATÉKONYSÁGÁRA

Magyarországon a háziorvosi látásélesség csökkenés szűrése jelenleg nem
megoldott, a szűrés hatékonysága általában sem jól ismert. Vizsgálatunk során
arra törekedtünk, hogy meghatározzuk a visusvesztés epidemiológiai
sajátosságait, szociáldemográfiai tényezőit valamint azok kapcsolatát a szűrés
hatékonyságával.
A Svájci Hozzájárulás Alapellátás-fejlesztési Modellprogramja keretében
Jászapáti, Borsodnádasd és Heves Praxisközösségekben végzett
egészségállapot-felmérés 5173 felnőtt résztvevőjének adatait értékeltük
elemzésünk során. A felmérés során a visusvesztés és a látószervi károsodás
mértékét határoztuk meg. A 3085 fős célcsoportban szemészeti kivizsgálást
indikáló (legalább 10%-os) korábban nem ismert látószervi károsodás 648
betegnél volt megfigyelhető. A felderítetlen visusvesztés determinánsait (nem,
kor, végzettség, munkaviszony, roma nemzetiség, jól-kezelt/rosszul-
kezelt/rejtett hypertonia és cukorbetegség) többváltozós logisztikus, illetve
lineáris regressziós elemzésekkel vizsgáltuk.
A felderítetlen legalább 10%-os látószervi károsodás szempontjából protektív
tényezőnek bizonyult többváltozós logisztikus regressziós modellekben a
középfokú végzettség érettségi nélkül (EH=0,46; p<0,001), érettségivel
(EH=0,37; p<0,001), a felsőfokú végzettség (EH=0,34; p<0,001), míg kockázati
tényezőnek a magasabb életkor (EH=1,06; p<0,001), a férfi nem (EH=1,59;
p<0,001), a rejtett hypertonia (EH=1,51; p=0,036) és a roma nemzetiség
(EH=1,47; p=0,037). A visusvesztés mértéke szempontjából szignifikáns
befolyásoló tényezőnek bizonyult a többváltozós lineáris regressziós elemzés
alapján a magasabb életkor (b=0,15; p<0,001), a férfi nem (b=1,43; p=0,002), a
roma nemzetiség (b=2,54; p<0,001), a magasabb végzettség (b=-0,28; p<0,001),
a munkavégzés (b=-1,41; p=0,003) és a jól kezelt cukorbetegség (b=-2,89;
p=0,012).
Felmérésünk szerint, a háziorvosi rendelőben krónikus betegségük miatt
egyébként gondozottak közül a szemészeti kivizsgálást igénylők 21%-a nem
kerül felismerésre. Vizsgálatunk demonstrálta a szűrés fontosságát különös
tekintettel a depriváltakra és az idősebb férfiakra.

Témavezető: Dr. Sándor János



379

STPREV.13. Kocsis Ibolya Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

NEVELŐSZÜLŐKNÉL ÉS LAKÁSOTTHONBAN NEVELKEDŐ
GYERMEKEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Bevezetés:
Vizsgálatunkban nevelőszülőknél és lakásotthonban nevelkedő gyermekek

viselkedési sajátosságainak vizsgálatát tűztük ki célul. Előzetes tanulmányok
(Kang és mtsai., 2014; Ptacek és mtsai., 2014) alapján  feltételezve, hogy a
nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetében alacsonyabb a rendellenes
viselkedések mértéke, mint a lakásotthonban nevelkedő gyermekek esetében.
Továbbá az ismeret-hatásra (Sim és mtsai., 2002) alapozva, azt is feltételeztük,
hogy a nevelőszülők reálisabban ítélik meg a gyermekek viselkedési
sajátosságait, mint a lakásotthonos nevelők. A sikertelen elhelyezéseket
tekintve, korábbi kutatási eredményekre alapozva (Rákó, 2010; Rooij, 2015;
Rock és mtsai., 2013; Lin, 2012; Attar-Schwartz, 2013)  azt feltételeztük, hogy a
sikertelen elhelyezések  kapcsolatban állnak a gyermekek
viselkedésproblémáival és más élettörténeti tényezőkkel. Végül a jövőképet
illetően azt feltételeztük, hogy a nevelőszülőknél nevelt gyermekek több, az
iskolai életpályával kapcsolatos jövőbeli tervet fogalmaznak meg, mint a
lakásotthonban nevelkedő gyermekek (Rákó, 2010; Ptacek, 2014).
Anyagok és módszerek: 11 és 16 év közötti nevelőszülőknél nevelt (30 fő) és
lakásotthonban nevelkedő gyermek (30 fő) töltötte ki a Gyermek viselkedés
kérdőívet és a Képességek és nehézségek kérdőívet a viselkedéses jegyek
felmérésére. Emellett a gyermekek nevelőszülei és lakásotthonos nevelői
kitöltötték ezen eszközök szülői változatait.  A jövőkép vizsgálatára  Tóth
László Jövőképet feltáró kérdőívét alkalmaztuk.
Eredmények:Eredményeink szerint a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek
esetében alacsonyabb a rendellenes viselkedések mértéke, mint a lakásotthonban
nevelkedő gyermekek esetében, ugyanakkor az iskolai életpályával kapcsolatos
jövőbeli terveket illetően nincs  szignifikáns különbség a két csoport között.  A
nevelőszülők értékelése és a gyermekek önmegítélése a viselkedési
sajátosságokat illetően hasonlóan alakult, ugyanez volt megfigyelhető a
lakásotthonos nevelők és a lakásotthonos gyermekek esetében is. Ugyanakkor
szignifikáns kapcsolatot találtunk a sikertelen elhelyezések és a gyermekek
externalizáló viselkedése között, valamint  megmutatkozott a kapcsolat egyéb
háttértényezőkkel is.

Témavezető: Dr. Nagy Beáta Erika
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STPREV.14. Labancz Eszter Egészségpszichológia MSc II.
NK Magatartástudományi Intézet

ALACSONY ÉS MAGAS RIZIKÓ-BESOROLÁSÚ VÁRANDÓSOK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÖTŐDÉSI STÍLUS, A SZÜLŐI BÁNÁSMÓD
ÉS AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

Kutatásunk célja volt, hogy a magas rizikó-besorolású várandósságok hátterében
meghúzódó jelentős pszichés tényezőket tárjunk fel, mely tudásnak birtokában
elősegíthetjük a terhesség kedvezőbb lefolyását.
A vizsgálati mintát 162 nő alkotta, közülük 60 fő tartozott az alacsony rizikó-
besorolású, míg 102 fő a magas-rizikójú terhesek csoportjába. Ez utóbbi
részmintát további almintákra bontottuk a rizikó-besorolás természetétől
függően: a várandósság előtt fennálló betegségek, állapotok; előző
várandósságok, szülések során előfordult szövődmények; terhességhez társult
anyai és/vagy magzati betegségek, problémák; mesterséges úton létrejött
fogantatás csoportokra.
A vizsgálati személyek egy négy kérdőívből álló kérdőívcsomagot töltöttek ki,
melyből az első egy kibővített demográfiai kérdőív volt. Ebben részletesen
gyűjtöttünk adatokat jelenlegi és esetleges múltbéli terhességükről, valamint
érintettségükről egyes reprodukciós zavarokra nézve. Ezt követően válaszoltak a
kötődési stílust mérő Relationship Scale Questionnaire (RSQ) hét itemére,
továbbá kitöltötték a Young-féle Szülői Bánásmód Kérdőívet (YPI) és az
Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőívet (DERS) is.
Eredményeinket tekintve elmondható, hogy a magas rizikó-besorolású
várandósok 77,45%-a bizonytalan kötődési stílussal jellemezhető, és ezzel a
megoszlással nem térnek el szignifikánsan az alacsony rizikójú terhesek
csoportjától. Elemzéseink során jól láthatóvá vált, hogy a terhességhez társult
anyai és/vagy magzati betegségektől, problémáktól szenvedő várandósok, anyai
és apai részről egyaránt megtapasztalták a kudarcra ítéltséget kiváltó szülői
magatartást, tehát sérült az autonómia és kompetencia érzésére irányuló korai
szükségletük. Ennek következtében feltételezhetően fokozott stresszt,
szorongást élnek át azzal kapcsolatban, hogy a szülői szerepben megfelelően
tudnak-e majd teljesíteni. Továbbá kirajzolódik ugyanezen csoportban, hogy a
halmozódó problémák egyes érzelemszabályozási nehézségekkel is társulnak.
Eredményeink tükrében kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülészeti
osztályokon alkalmazásba kerüljenek pszichológus szakemberek, és
munkájukkal segítsék a várandósok ellátását.

Témavezető: Dr. Molnár Judit
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TOS.1. Juhász Csaba ÁOK V.
Szemészeti Klinika

CORNEÁLIS CROSS-LINKING KEZELÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA
KERATOCONUSBAN

Célkitűzés: Corneális cross-linking kezelés (CXL) hosszú távú hatásának
prospektív vizsgálata keratoconusban.
Betegek és módszerek: 19 keratoconusos beteg (átlagéletkor: 34 év) 22
progrediáló szemét (CXL+ csoport; Pachy Min: 461 µm, SD: 45) vizsgáltuk
meg Pentacam HR készülékkel CXL kezelés előtt, majd után átlagosan 373
nappal (SD: 68) és 3,8 évvel (SD: 0,6). A betegek 11 nem kezelt szemét (CXL-
csoport; Pachy Min: 491 µm, SD: 30) ugyanezen időpontokban, valamint 20
egészséges kontroll (életkor: 31 év) 20 szemét (Pachy Min: 559 µm, SD: 28) 3,8
év különbséggel (SD: 0,7) szintén megvizsgáltuk. A követési idő alatt a
keratometriás (K1, K2, Kmax) és pachymetriás értékek (Pachy Apex/Min/Pupil)
valamint a pentacamos indexek (KI, CKI, ISV, IVA, IHA, IHD, D) változását
lineáris regresszióval elemeztük.
Eredmények: Mindhárom csoportban a kiindulási életkortól függően változtak
az értékek. A CXL+ csoportban szignifikánsan csökkent: K1 és K2 (35-45 év
között p<0,03), Pachy Apex és Pupil (p<0,02), Pachy Min (25-30 év között és
45 évnél p<0,04), KI (45 évnél p=0,03), CKI (35-45 év között p≤0,01), ISV (25
évnél, 35-45 év között p<0,04), IVA (25 évnél p=0,03), IHD (25-40 év között
p≤0,03), D index (40 évnél p=0,03). CXL- csoportban szignifikánsan csökkent:
Pachy Apex, Min és Pupil (35-45 év között p≤0,02); növekedett: IHD (p≤0,03),
D index (40-45 év között p≤0,03). Kontroll csoportban szignifikánsan csökkent:
Pachy Apex és Pupil (p≤0,04), Pachy Min (25-40 év között p≤0,03), ISV (35 év
felett p≤0,02); növekedett: IHA (30-35 év között p≤0,01), IHD (p≤0,01), D
index (25-40 év között p≤0,01).
Következtetés: Vizsgálataink alapján a CXL kezelés hosszú távon is hatásosnak
tűnik, javítva a keratoconust jellemző indexeket és a keratometriás értékeket. A
nem kezelt csoportban az egészséges corneákhoz hasonló, részben életkortól
függő változásokat tapasztaltunk. Eredményeink megerősítése érdekében
valamint a kezeléskori életkor és a kezelés kimenetele közötti összefüggés
felmérésére további vizsgálatok szükségesek.

Témavezető: Dr. Fodor Mariann
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TOS.2. Tóth Noémi ÁOK VI.
Szemészeti Klinika

FÉNYTÖRÉSI ÉS ANATÓMIAI KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA AZ
OKULÁRIS DOMINANCIA ÉS A KEZESSÉG TÜKRÉBEN.

Célkitűzés: A szem elülső szegmentumának anatómiai és fénytörési
tulajdonságainak elemzése, a mért adatok összefüggéseinek vizsgálata a szem és
kéz dominancia függvényében.
Betegek és módszerek: 15 év feletti életkorú pácienseket válogattunk be
adatbázisunkba, akiknél mindkét szem elülső és hátsó szegmentuma réslámpás
vizsgálattal ép volt. Korábbi szemészeti műtét, corneális betegség nem szerepelt
az anamnézisben, a vizsgálatot megelőző 48 órában a vizsgált személyek nem
viseltek kontaktlencsét. A jobb-, balkezesség rögzítését követően a szem
dominanciáját Dolman módszerrel határoztuk meg. Minden szemről automata
refraktométerrel, IOLMaster 500-al (Zeiss), majd Scheimpflug kamerával
(Pentacam HR, Oculus) felvételeket készítettünk és az adatokat statisztikailag
elemeztük.
Eredmények: 163 beteg (138 jobbkezes, 25 balkezes) 326 szemén végeztük
vizsgálatainkat. A betegek átlagéletkora 46,42 év, a vizsgálat idején a
legfiatalabb beteg 15, a legidősebb 85 éves volt. 90 főnél állapítottunk meg jobb
szem dominanciát, 73 főnél bal szem dominanciát, a vizsgált populáció 45,7%-
ában volt keresztdominancia. A jobb kezesek jobb és bal szeme szignifikánsan
különbözött a keratometriai értékekben, a tengelyhosszban, a cornea elülső és
hátsó felszínének root mean square (RMS) értékeiben és a magasabb rendű
aberrációk RMS értékeiben, valamint a coma aberrációt tekintve. A jobb
kezesek domináns és nem domináns szemeinek tekintetében eredményeink nem
mutattak szignifikáns különbségeket.
Következtetés: A jobbkezesek jobb és bal szemei között a fénytörési és
anatómiai paraméterekben jelentős különbségek adódnak. Az ocularis
dominanciának szerepe lehet egyes szemészeti műtétek tervezésénél,
monovision kialakításánál illetve a második szem műtéti fájdalmának
megítélésénél és szemészeti statisztikai vizsgálatok esetén.

Témavezető: Dr. Németh Gábor
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TOS.3. Cseke Barbara Gyöngyi ÁOK VI.
Sebészeti Intézet, Szervtranszplantációs Nem Önálló Tanszék

A DONOR SPECIFIKUS ANTITEST ÉS A PROTEINURIA KAPCSOLATA
VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN

A vesetranszplantáció késői szövődménye a krónikus humorális kilökődés,
amely hosszú távon graftelégtelenséghez vezet. A jelenség immunológiai alapját
a donor specifikus antitest (DSA) megjelenése képezi.
Kutatásom során megvizsgáltam 2015,01.01. és 2015.12.31. közötti DSA
eredményeket. A levétel idejében vizsgált proteinuria (totálprotein-kreatinin
hányados) értéket, a szérum kreatinin szintet, a betegek aznapi szakrendelésen
mért vérnyomását, és a DSA levételhez legközelebbi biopszia eredményeket
összevetettem azon két beteg populáció tagjai között, akik DSA pozitívak illetve
negatívak lettek.
A vizsgált időszakban 359 betegnél történt DSA levétel. 54 betegnél volt a DSA
pozitív. Nemzetközi publikációk alapján 3000 Major Furescence Intensity
(MFI) feletti értékek pozitívak (A-csoport), ez alattiakat pedig negatívak. DSA
negatív összesen 305 beteg, ezen belül 14 esetben volt a DSA kimutatható, de
3000 MFI alatti, a többi esetben nem volt mérhető DSA. Akik DSA pozitívak
lettek, 25 esetben (46,3%) volt jelentős proteinuria (200 mg/24 óra feletti
totálprotein/kreatinin szint), 43 (79,6%) betegnél volt magas kreatinin szint, ami
nőknél 97, férfiaknál 106 mikromol/liter feletti volt. Az „A”csoporton belül 12
esetben (22,2%) volt biopsziával igazolt kilökődés. Ugyanebben a csoportban
30 (55,6%) betegnek volt 140 vagy magasabb vérnyomásértéke. Azt is
viszgáltam, hogy a betegek mennyire voltak immunizálva transzplantációjuk
előtt.
Összességében elmondható, hogy a pozitív betegek nagy százalékában előfordul
proteinuria, mely ismert prediktív faktora a krónikus humorális rejekció miatti
graftvesztésnek. A DSA levétele a transzplantációt követő harmadik hónapban
történik, majd évente egyszer, illetve szükségszerűen–a mai magyarországi
protokollok alapján– ha a kilökődést és kezelésünk hatékonyságát monitorizálni
szeretnénk. Ezért egy egyszerű laboratóriumi paraméter, a totálprotein/kreatinin
hányadost nézve eldönthető, hol kell DSA változását szorosabban követni, a
terápiát módosítani, annak érdekében, hogy a graft minél hosszabb ideig
funkcionáljon. Továbbiakban követéses vizsgálattal a proteinuria és DSA
tendenciákat vizsgálva pontosabb következtetéseket lehet levonni.

Témavezető: Dr. Zsom Lajos, Dr. Nemes Balázs
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TOS.4. Tóth Fruzsina ÁOK VI.
Sebészeti Intézet, Szervtranszplantációs Nem Önálló Tanszék

GRAFTECTOMIÁK A DEBRECENI VESETRANSZPLANTÁCIÓS
PROGRAMBAN

A veseátültetést követő első évben a graftelégtelenség aránya 10%. A
graftectomia indikációja és pontos időzítése bizonyos esetekben vita tárgya,
elsősorban a tüneteket nem okozó, de már nem működő graftok esetén. Célunk
volt a debreceni veseátültetési programban átfogó képet adni a graftectomiák
arányáról, indikációs köréről és szövődményeiről.
Kutatásunk során retrospektív módszerrel vizsgáltuk a 2004.01.01 és
2015.12.31 között veseátültetésen átesett betegek adatait. Elemeztük a
graftectomiák indikációit, időzítését, szövődményeit. Ezen szempontok szerint
összehasonlítottuk a korai és késői graftectomiákat.
A vizsgált időszakban 480 veseátültetés történt. Összesen 54 betegnél (11%)
történt graftectomia. 42 betegnél primer, 12 betegnél secunder transzplantációt
követően került sor a beültetett vese eltávolítására. A graftectomiák
leggyakoribb indikációi az alábbiak voltak: chronicus allograft nephropathia
(26; 48%), artériás keringési zavar (7; 13%), ureter szövődmények (5; 9%) és v.
renalis thrombosis (4; 7%). A graftectomiák átlagosan 35 hónappal a
veseátültetés után történtek. 21 betegnél (39%) került sor sürgősséggel, míg 33-
nál (61%) tervezetten, krónikus vesegraft károsodás miatti graftectomiára. A
graftectomiák közül 13 (24%) korai (transzplantáció után 30 napon belüli),
illetve 41 (76%) késői volt. Korai graftectomiára túlnyomórészt artériás
keringési zavar (4; 31%) és vena renalis thrombosis (4; 31%) miatt került sor,
míg a késői grafteltávolítások döntő többségét chronicus allograft nephropathia
miatt végezték (26; 63%). Szövődmény összesen 12 esetben fordult elő,
leggyakoribb a haematoma volt.
Összefoglalásként elmondható, hogy a debreceni veseátültetési programban a
graftectomiák leggyakoribb oka a chronicus allograft nephropathia volt. Az
esetek döntő többségében elektív graftectomia történt. A szakirodalomban
közöltekhez hasonlóan a korai és késői graftectomiák indikációs körét és
szövődményeit eltérőnek találtuk.

Témavezető: Dr. Nemes Balázs



385

TOS.5. Várallyai Balázs ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet

A 18F-FDG PET/CT VIZSGÁLAT TERÁPIADÖNTÉSRE GYAKOROLT
HATÁSA PRIMER OPERÁBILIS EMLŐRÁKOK ESETÉN

Bevezetés: Az emlőrák a nők körében a leggyakrabban előforduló rosszindulatú
daganat. Magyarországon évente mintegy 7800 új eset fordul elő, ezáltal igen
nagymértékű társadalmi és gazdasági jelentőséggel bír. Vizsgálatunk célja az
volt, hogy a konvencionális vizsgálati módszerek eredményeit a primer
operábilis emlőrákok esetében összevessük a PET/CT által nyújtott
többletinformációkkal. Egy prospektív vizsgálat keretében figyeltük, hogy a
PET/CT vizsgálatnak milyen hozzáadott értéke van a terápiás tervet
meghatározó tényezőkhöz, illetve kerestük a SUVmax érték és egyes
prognosztikai faktorok jelenléte közötti összefüggést.
Módszerek: Vizsgálataink során 148 betegen a hagyományos
vizsgálómódszerek és a PET/CT eredményeit vetettük össze a terápiás tervet
meghatározó faktorok tekintetében (távoli áttétek, gócok száma, axilláris- és
extraaxilláris státusz, primer tumor mérete és karakterisztikája), majd arra
kerestük a választ, hogy a PET/CT szignifikánsan befolyásolja-e a
hagyományos képalkotó módszerekkel felállított terápiás tervet. Ezen kívül
statisztikai próbákkal kerestünk összefüggést a SUVmax értékek és a
hormon(HR)-, Her2 receptor státusz, Ki-67 index és lokális illetve távoli áttétek
jelenléte között.
Eredmények: Az I-es stádiumba tartozó 79 beteg közül a PET/CT 4 esetben
(5%) változtatta meg a hagyományos vizsgálatok alapján felállított terápiás
tervet. A II-es stádiumba tartozó 69 beteg közül 17 betegnél (24,6 %) változott
az előre eltervezett terápia, mely szignifikáns eltérést jelent (p=0,0025). A
SUVmax szignifikánsan magasabb volt HR negatív tumorokban, lokális illetve
távoli metasztázisok jelenléte esetén, de a Her2 státusszal nem mutatott
összefüggést. A SUVmax érték szignifikáns összefüggést mutatott a Ki-67
indexszel.
Következtetések: Klinikai II. stádiumban minden 4. betegnél megváltoztatta a
PET/CT eredménye az előzetesen felállított terápiás tervet. Ezek tükrében a II.
stádiumú emlőrákos betegek esetében preoperatív PET/CT vizsgálat végzése
megfontolandó. A SUVmax prognosztikai tényezőnek számít, mert
szignifikánsan magasabb bizonyos rossz prognosztikai faktorok jelenléte esetén
(negatív hormonreceptor státusz, magas Ki-67 proliferációs index).

Témavezető: Dr. Garai Ildikó, Dr. Farkas Bence



386

TOS.6. Silye Annamária ÁOK V.
Ortopédiai Klinika

CEREBRALIS PARESISES BETEGEK NYÍLT ACHILLOTOMIÁJÁNAK
HOSSZÚ TÁVÚ EREDMÉNYEI

A pre-, peri- vagy postnatalis agyi károsodás következtében kialakult komplex
pszicho-senso-motoros zavart összefoglaló néven cerebralis paresisnek (CP)
nevezzük. Ezen betegek közt a legnagyobb csoportot a spasticus betegek
képezik, ahol a fokozott izomtónus egy-, két-, de akár az összes végtagon is
megjelenhet. CP-s gyermekeknél gyakran alakul ki az equinus lábtartás,
melynek következtében lábujjhegyen járnak. Retrospektív tanulmányunk során
a pes equinus esetén végzett nyílt Achillotomia hosszú távú eredményességét
vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, milyen arányban szorultak a betegek
ismételt műtétre, milyen arányban fordult elő túlkorrekció, és hogy mi
befolyásolja ezeket.
A vizsgálatba a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikáján 2001.01.01. –
2010.12.31. között nyílt Achilles-ín hosszabbításon átesett olyan CP-s betegeket
vontunk be, akiknél a műtétjük óta legalább öt év telt el. Összesen 47 beteg 64
műtétje felelt meg a beválasztási kritériumoknak. A betegeket kontroll
vizsgálatra hívtuk vissza, járásukról felvételt készítettünk, majd áttekintettük a
betegek életkorát a műtét idején, állapotukat a műtét előtt és után.
Az 47 beteg között 23 hemipleg, 20 dipleg és 4 tetrapleg fordult elő. A 64
műtétből 51 esetben (79,7%) nem volt szükség további Achilles-ín korrekcióra ,
11 esetben (17,2%) történt reoperáció, további 2 esetben (3,1%) felajánlották az
újabb műtét lehetőségét, de még nem éltek vele. Az eredmények értékelése
során a sarokláb kialakulását vettük műtéti túlkorrekciónak, mely összesen 4
betegnél (6%) fordult elő, 2 dipleg, 1 tetrapleg és 1 hemipleg beteg esetén. Azon
betegeknél, akik a műtét idején 7 évesek illetve ennél fiatalabbak voltak, a
recidíva aránya 32%, míg azokban az esetekben, ahol a betegek a műtét idején
már elmúltak 7 évesek ez csak 7%.
A tanulmány eredményeiből arra következtethetünk, hogy a recidívák elkerülése
érdekében a nyílt Achillotomiát érdemes 7 éves kor utánra halasztani.  A műtét
következtében kialakult túlkorrekció nem gyakori, de mivel a sarokláb kezelése
rendkívül nehéz, érdemes számba venni az equinus láb kezelésének egyéb
operatív lehetőségeit is.

Témavezető: Dr. Szeverényi Csenge
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TOS.7. Baráth Barbara OLKDA BSc IV.
Sebészeti Műtéttani Tanszék

VÖRÖSVÉRSEJT DEFORMABILITÁSI ÉS MEMBRÁNSTABILITÁSI
PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSAI FULMINÁNS SZEPSZIS MODELLBEN

A szepszisben kialakuló mikrokeringési változások hátterében részben a
vörösvérsejt (vvs) deformabilitás és aggregáció romlása áll. Súlyos szepszisben
ezek a változások drámai méreteket öltenek, azonban a szepszis korai
szakaszában e változások mértékéről és dinamikájáról, különösen a vvs-ek
membránstabilitásáról kevés adat ismert. A kérdéskör vizsgálatát 17 Hungahib
nőstény sertésen (18,7±3 kg) végeztük (21/2013/DEMÁB).
Altatásban kanülálásra került a bal oldali v. jugularis externa vérvételek és
infúzió céljából. A Szepszis csoportban (n=9) i.v. E. coli szuszpenzió
(ATCC25922, 9,5x10^6) került beadásra. A beadás előtt, majd 2 órás
időközönként vérvétel történt, ugyanígy a Kontroll csoport állatai (n=8)
esetében is, amelyek azonos mennyiségű fiziológiás sóoldatot kaptak. A
vérmintákból meghatározásra került a vvs deformabilitás és membrán stabilitás
(rotációs ektacitométer) és a vvs aggregáció (fénytranszmissziós aggregométer).
Jelen munkában a beavatkozások előtti és a baktériumtörzs beadása utáni 4.
órában vett vérminták adatait hasonlítottuk össze.
A Szepszis csoportban a 4. órára csak kismértékű deformabilitás változás
látszott, ugyanakkor a membránstabilitásban jól kimutatható eltérés mutatkozott.
A membránstabilitási teszt során adott mechanikus stressz (100 Pa, 5 perc) előtt
és után mért deformabilitás értékek (elongációs index) arányát elemeztük a
nyírófeszültség függvényében, s meghatároztuk az adatsorokra illesztett görbék
meredekségét. A Szepszis csoportban a mechanikus stressz hatására már nem
következett be akkora mértékű változás, mint a Kontroll csoportban, a görbék
meredeksége így eltért egymástól (Szepszis-Kontroll, alap-4. óra
összehasonlításban: p=0,079, Fisher exact teszt). A deformabilitás által is
befolyásolt vvs aggregáció hematokrit-változással való összefüggését elemezve
szepszisben jelentős eltérést találtunk (p=0,04).
Összefoglalva, ebben a kísérletes modellben a szepszis korai szakaszában
kimutatható mikroreológiai változások legnagyobb mértékben a vvs
aggregációban, kisebb mértékben a membránstabilitásban látszottak, amikor a
hagyományos ektacitometriás módszerrel jelentős deformabilitás romlás még
nem volt kimutatható.

Témavezető: Dr. Németh Norbert, Dr. Deák Ádám
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TOS.8. David Belkin Nachmias ÁOK V., Din Mann ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék

IMPACT OF GROIN FLAP ISCHEMIA-REPERFUSION ON RED BLOOD
CELLS' MICRO-RHEOLOGICAL PARAMETERS IN A FOLLOW-UP
STUDY ON RATS

Red blood cell (RBC) micro-rheological parameters (deformability,
aggregation) are known to affect the microcirculation. Their deterioration, such
as decreased RBC deformability and enhanced aggregation reduce tissue
perfusion. Since the viability of various flaps’ used in reconstructive surgery is
strongly depends on the maintained microcirculation, we supposed that micro-
rheological investigations might be informative in understanding better the
pathophysiology of flaps’ ischemia-reperfusion that can be occurred during flap
preparation and transposition procedures. We aimed to investigate this issue on
groin adipocutaneous flaps in follow-up study in rats.
In the experiment (20/2011/UDCAR) 17 male CD outbred rats (399.5±70.7 g)
were anesthetized (60 mg/kg sodium-thiopental, i.p.) and randomly divided into
Control (n=10) and Ischemia-Reperfusion (I/R) group (n=7). On both sides
groin adipocuteneous flap (area: 8.24 cm^2, using a standard template) were
prepared bilaterally, pedicled on the superficial epigastric artery and vein. In
Control group the flaps were re-sutured after one hour, while in I/R group
microvascular clips were applied on the flap pedicles for 60 minutes, then the
flaps were repositioned and sutured. Besides daily wound control, before the
operation and on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 14th postoperative (p.o.) days blood
samples were collected from the lateral tail vein (about 0.5 ml each time,
anticoagulant: K3-EDTA) for testing RBC deformability (LoRRca MaxSis
Osmoscan ektacytometer) and RBC aggregation (Myrenne MA-1 erythrocyte
aggregometer).
RBC deformability worsened by the 3rd (p<0.05 vs. base) and 5th p.o. day in
I/R group. RBC aggregation enhanced significantly in both groups by the 1st
day (p<0.001), and in I/R group it remained elevated on the 3rd day as well
(p<0.001 vs. base and vs. Control). Leukocyte and platelet count rose higher in
I/R group over the follow-up period.
In conclusion, the effect the operation and the wound healing of the flap
(relatively long suture line in its total extension) affected micro-rheological
parameters in the early postoperative period. I/R exacerbated the alterations
mostly on 3rd-5th p.o. day.

Témavezető: Dr. Németh Norbert
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TOS.9. Din Mann ÁOK V., David Belkin Nachmias ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék

INTRA- AND POSTOPERATIVE MICROCIRCULATORY AND
MORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF GROIN FLAP ISCHEMIA-
REPERFUSION IN THE RAT

In reconstructive surgical procedures various pedicled flaps can be used for
covering tissue defects. During their preparation, transposition and
(auto)transplantion, the flaps may suffer from hypoperfusion and/or ischemia-
reperfusion that can influence wound healing. We aimed to investigate and
follow-up the effect of 1-hour ischemia on adipocutaneous flaps’
microcirculation.
Seventeen male CD outbred rats (399.5±70.7 g) were anesthetized
(20/2011/UDCAR). In Control group (n=10) groin adipocutaneous flaps were
formed bilaterally using a pre-prepared ellipsoid template (flap area: 8.24
cm^2). After one hour, the flaps were repositioned and sutured (4/0 Dexon, 32
single interrupted stitches). In Ischemia-Reperfusion (I/R) group (n=7) the flap
pedicles, containing the superficial epigastric artery and vein, were clamped by
microvascular clips for 60 minutes. After the ischemic periods the clips were
removed, and the flaps were repositioned and sutured. Laser Doppler (LD)
flowmetry and skin temperature (ST) probe of infrared thermometer were
applied on the distal, central and proximal region of each flaps before the
operation, after flap preparation, at the end of the ischemia, by the end of re-
suturing, and on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 14th postoperative (p.o.) days, besides
daily wound control. At the end of the follow-up period in anesthesia the flaps
were excised for histology and the animals were sacrificed.
Local skin temperature quickly recovered after resuturing the flaps.  On 1st-7th
p.o. days ST of I/R group flaps were higher compared to base and to Controls.
In parallel, LD values were elevated on1st-3rd p.o. days. Histologically we
could find the normal signs of the wound healing process with granulomas at the
sutures. In some flaps of the I/R groups hypertrophized mammary gland parts
were seen subcutaneously. Similar changes were not seen in control flaps.
In conclusion, the wound healing difference between Control and I/R group
could be well followed-up by testing local skin temperature and
microcirculatory pattern. The model can be suitable for further wound healing
studies.

Témavezető: Dr. Németh Norbert, Dr. Magyar Zsuzsanna
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TOS.10. Szabó Balázs ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék

MIKROSEBÉSZETI ÉREGYESÍTÉSI TECHNIKÁK NYOMÁSTŰRŐ- ÉS
ÁTERESZTŐKÉPESSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
BIOPREPARÁTUMOKON

Számos mikrosebészeti éregyesítési technika ismert, amelyek alkalmazása függ
az adott műtét céljától, körülményeitől, az érgeometriától és az időfaktortól.
Minden esetben alapvető a vérzés- és feszülésmentesség, az átjárhatóság
biztosítása. Jelen tanulmányban három éregyesítési technikát hasonlítottunk
össze vizsgálva az anastomosisok nyomástűrő- és áteresztőképességét.
Egyszerű csomós öltésekkel, tovafutó varrattechnikával és módosított
Lauritzen-féle "sleeve" (teleszkópos) technikával 10-10 anastomosis készült
csirkecomb biopreparátumok arteria femoralis-án (8/0-s polipropilén
varróanyag, serosa tű). Mértük az anastomosisok elkészítéséhez szükséges időt,
az erek átmérőjét, feljegyeztük a szükséges öltésszámot. Az eret disztálisan
érfogóval leszorítottuk, a proximális végbe 20 G-s kanült rögzítettünk. A
kanülhöz csatlakoztatott infúziós szereléket hígított Betadine-nal töltöttük fel a
szivárgás jobb láthatóvá tételére. Az infúziós zsákra vérnyomásmérő mandzsetta
került. Az éregyesítés után a nyomást jóval az élettani értékek fölé, 280 Hgmm-
re emeltük és mértük az 5 perc alatt bekövetkező nyomásesést. A szivárgást
vizuálisan követtük, amelyről videófelvétel is készült.
Az erek átmérője 3,25±0,38 mm volt. Az egyszerű csomós öltésekkel készült
anastomosisokhoz 13,1±2,4 (12-16) öltésre és 45,6±10,1 percre volt szükség. A
tovafutó varratsort 15,1±1,4 öltéssel (13-17) 30,8±5,9 perc alatt lehetett
elvégezni (p<0,001 vs. csomós), míg a "sleeve" technikához 6,4±1,1 (4-6) öltés
és 21,4±1,9 perc volt szükséges (p<0,001 vs. csomós és vs. tovafutó). A
nyomásesés egyszerű csomós öltéseknél 40,2±12,8 Hgmm, a tovafutó
varratsornál 39,6±9,8 Hgmm, míg a "sleeve" technika alkalmazásánál 57,4±18,6
Hgmm volt (p=0,034 vs. csomós, p=0,019 vs. tovafutó).
Összességében elmondható, hogy bár a "sleeve" technika gyorsabban
kivitelezhető, a legnagyobb nyomásesést ez eredményezte. Az alkalmazott
nyomásviszonyoknál és ekkora ereknél további öltések behelyezésére volt
szükség, ami az eredeti "sleeve" technika módosítását jelenti. Az alkalmazott
összehasonlító módszer segítheti az éregyesítési technikák begyakorlásánál az
eredményesség objektív megítélését.

Témavezető: Dr. Németh Norbert, Dr. Furka István
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TOS.11. Varga Gábor ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék

AZ ABDOMINALIS COMPARTMENT SZINDRÓMA TÖBBSZERVI
MICROCIRCULATIÓS ÉS MICRO-RHEOLOGIAI VÁLTOZÁSAINAK
VIZSGÁLATA KÍSÉRLETES MODELLEN

Az abdominalis compartment szindróma (ACS) sebészi kezelése komoly
kihívást jelent. A vákuumos sebkezelési lehetőségek (negative pressure wound
therapy, NPWT) alkalmazása és optimalizálása kapcsán a hasüregi szervek
microcirculatiós és ezzel összefüggő micro-rheologiai változásai kevéssé
ismertek. Ennek vizsgálatát tűztük ki célul 26 Hungahib nőstény sertésen
(17,52±1,76 kg) (13/2014/DEMÁB).
Altatásban tracheostomia inferior készült asszisztált lélegeztetéshez, kanüláltuk
a bal oldali v. jugularis externát és az a. femoralist óránkénti vérvételek és direkt
vérnyomásmérés céljából. Vizeletgyűjtéshez epicystostomia készült. A
symphysis felett ejtett 2-3 cm-es metszésen át bevezetett elasztikus
szilikontömlőt fiziológiás sóoldattal töltöttünk fel, hogy az intraabdominalis
nyomás 30 Hgmm legyen. Ezt az állapotot nyomáskontroll mellett 3 órán
keresztül tartottuk fenn, majd a tömlő leeresztésre-eltávolításra került és median
laparotomia történt. Az ideiglenes hasfalzárás Bogota-zsák (n=6), vagy
vakuumos Vivano-szett bevarrásával történt -50 Hgmm (n=7), -100 Hgmm
(n=7), illetve -150 Hgmm (n=6) értékek beállításával. A hasüregbe ültetet
szenzorokkal folyamatos nyomásmonitorozást végeztünk. Két óra múlva a
Bogota-zsákot illetve a vákuum-szetteket eltávolítottuk. A vérmintákból
haematologiai és haemorheologiai paramétereket határoztunk meg. A kezelés
előtt és után a máj, a vese, a vékonybél, a nagycseplesz és a pancreas felszínén
laser Doppleres mikrokeringés mérést végeztünk.
A vörösvérsejt (vvs) aggregatio a kezelés végére a Bogota és a -150 Hgmm-es
csoportokban fokozódott (M10s index; -150 vs. -100 Hgmm csoport: p=0,024),
ezzel párhuzamosan a vvs deformabilitás romlott (EImax/SS1/2 paraméter; -150
vs. -100 Hgmm csoport: p=0,002, vs. -50 Hgmm: p=0,006). A vérviszkozitás a -
150 Hgmm csoportban megemelkedett a kezelés végére. Az NPWT csoportok
mikrokeringési mutatói a bél és a cseplesz esetén jobbnak adódtak.
Összességében a Bogota-zsák és a -150 Hgmm-es vákuumterápia alkalmazása
rosszabb microcirculatiós és micro-rheologiai eredményeket adott, mint a -100
vagy a -50 Hgmm-es beállítás. Az adatok hozzájárulhatnak az ACS terápiás
lehetőségeinek optimális megválasztásához.

Témavezető: Dr. Németh Norbert, Dr. Pető Katalin
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TOS.12. Ökrös Konrád ÁOK V.
Traumatológiai Tanszék

A DE ÁOK TRAUMATOLÓGIAI TANSZÉKEN AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN
VÁLLPROTÉZISSEL MŰTÖTT BETEGEK UTÁNKÖVETÉSE

2008-ban az USA-ban körülbelül 47 ezer vállízület pótló műtétet végeztek.
Debrecenben ekkor kezdődtek a vállprotézis beültetések. Az elmúlt 5 évben a
Debreceni Egyetem Traumatológiai Tanszékén 45 betegen hajtottak végre
vállízület pótló beavatkozást összesen 51 műtét során.
A TDK pályamunka célja az indikációk alapján  különböző protézis típusokkal
végzett vállízület pótló műtétek eredményeinek  összehasonlítása.
Ebből a célból a Consant-Murley Shoulder Score, műtétek dokumentációja,
röntgenleletek, utókezelési adatok felhasználása segítségével retrospektív
vizsgálatot végeztünk.
A műtétek száma a tanszéken is növekvő tendenciát mutat. Míg 2010-ben még 2
vállízületi pótló műtét volt, addig 2015-ben már 18. A betegek átlagos életkora a
műtét időpontjában 67 év volt. A legfiatalabb beteg 50, a legidősebb 83 éves
volt. A nemek megoszlása: 19 (42%) férfi és 26 (58%) nő. 33 (65%) jobb oldali
18 (35%) bal oldali műtét történt. A műtéti indikáció 59%-ban trauma, 31%-ban
arthrosis, 10 %-ban  revisio volt. A műtétek során 4 fajta protézis típust ültettek
be .A leggyakrabban választott forma a reverz teljes váll protézis 25 (49%),
utána a váll hemiprotézis 20 (39%), felszínpótló hemiprotézis 5 (10%), teljes
váll protézis 1 (2%).
A kontroll vizsgálaton 26 beteg jelent meg. Az átlagos Constant Shoulder Score
(CSS)  52. Műtét szerinti megoszlása:
Reverz teljes váll protézis(10 beteg) CSS: 57
Hemiprotézis(10 beteg) CSS: 51,6
Felszínpótló protézis (3 beteg) CSS: 52,6
Teljes vállprotézis( 1 beteg) CSS: 64
Eredményink alapján a  vállízület pótló kezelésről elmondható, hogy 1 évvel a
műtét után 54%-ban maradt fájdalom,  a betegek 75%-ának zavartalan az alvása,
50% kapta vissza munkaképességét, 33% épült fel teljes mértékben.

Témavezető: Dr. Horkay Péter
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TPREV.1. Posta Sarolt Ápolás és betegellátás BSc IV., Hagymási Cintia
Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

CSÍPŐÍZÜLET ÉRINTETTSÉGE KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ
ARTHRITISEK ESETÉN

A mozgásszervi kórképek közül a degeneratív elváltozások (osteoarthritisek -
OA) és a különböző etiológiájú arthritisek (rheumatoid arthritis - RA,
spondylitis ankylopoetica -SPA) jelentős hatással vannak a fizikális és a
funkcionális állapotra, de hatásuk jellege és mértéke különböző lehet. Célunk
volt a három különböző etiológiájú betegség csípőízületet érintő elváltozásainak
vizsgálata és összehasonlítása standard mérések alapján.
A felmérésben olyan fekvőbetegek vettek részt (53), akiknél csípőízületi OA
(n=15), RA (n=20) és SPA (n=18) volt diagnosztizálva. A betegek átlag életkora
59,6±7,6 év, a betegség fennállási ideje a diagnózistól számítva OA: 13,9±7,1
év, RA: 18,3±9,3 év, SPA: 13,9±8,2 év volt. Az állapotfelmérés magában
foglalta az antropometriai és anamnesztikus adatokat (fájdalom lokalizációja,
intenzitása, jellege) és a fizikális paramétereket (mozgáspálya) is. A
funkcionális állapotfelméréshez a HAQ skálát használtuk. Az adatok
összehasonlítására t-próbát használtunk.
Eredményeink azt mutatják, hogy a csípőízületi fájdalom intenzitása és a
betegség aktivitása az SPA-ban a legalacsonyabb, jelentős eltérést mutat az OA-
hoz és az RA-hoz képest (p<0,001). Mindhárom csoportra a tompa, inaktivitást
követő merevségérzéssel járó, dominánsan a trochanter majorra lokalizált
fájdalom jellemző. A berotációs mozgás pályája kisebb az OA esetében, mint az
RA csoportban (p<0,001). SPA-ban a flexio, az extensio, az abductio és a
kirotatio is nagyobb mértékű, mint OA-ban (p<0,05). Az RA-t és SPA-t
összehasonlítva az extensio, az abductio és a kirotatio mutatott szignifikáns
különbséget (p<0,01), szintén az SPA-nál nagyobb a mozgástartomány. A
(HAQ) alapján az SPA mutat jobb funkcionális állapotot (p<0,05) az RA-hoz
képest.
Összességében megállapítható, hogy a három különböző entitással rendelkező
arthritis közül az SPA-ban szenvedő betegek rendelkeznek a legjobb fizikális és
funkcionális kondíciókkal. Kérdés marad még, hogy a különbségek ismeretében
ugyanaz az ízületvédelmi alapokra épített mozgásterápia milyen változásokat
eredményez.

Témavezető: Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna
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TPREV.2. Hagymási Cintia Ápolás és betegellátás BSc IV., Posta Sarolt
Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

A CÉLZOTT MOZGÁSTERÁPIA JELENTŐSÉGE A CSÍPŐÍZÜLET
ÉRINTETTSÉGE ESETÉN KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ
REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN

A mozgásszervi kórképek közül az arthritisek (rheumatoid arhtritis - RA,
spondylitis ankylopoetica - SPA) és a degeneratív elváltozások (osteoarthritisek
- OA) jelentősen befolyásolják a fizikális és a funkcionális állapotot.
Célunk volt egy egységes, célzottan erre a betegségcsoportra irányuló,
ízületvédelmi alapokra épített intenzív mozgásprogram kidolgozása,
megvalósítása és a hatékonyság mérése három, különböző etiológiájú,
csípőízületi elváltozás esetén.
A nagyízületeket átmozgató dinamikus és stabilizáló gyakorlatokat tartalmazó
programban (2x0,5 óra/nap) olyan fekvőbetegek vettek részt, akiknél
csípőízületi RA (n=14), OA (n=11) vagy SPA (n=13) volt diagnosztizálva. A
mozgásterápiás program előtt és után állapotfelmérést végeztünk, amely az
antropometriai és anamnesztikus adatokra és a fizikális paraméterekre irányult.
A funkcionális állapotfelméréshez a HAQ skálát használtuk mindhárom
betegségcsoportban. Az OA esetében a HAQ-n kívül a WOMAC index
kérdőívet, míg SPA-nál a BASFI funkcionális, és a BASDAI betegségaktivitási
tesztet is kitöltötték a betegek. A csoporton belüli változást páros t-próbával
vizsgáltuk.
A betegek átlagéletkora 58,5±11,8 év volt. Az intenzív mozgásterápia hatására
az SPA csoportban az extensiós mozgáspálya kivételével minden csípőízületi
elmozdulás szignifikánsan javult (p<0,001), az OA és az RA esetében javuló
tendenciát láttunk. Az egészségi állapot mindhárom csoportnál szignifikánsan
javult (p<0,001). A BASDAI és a BASFI is hasonló módon változott az SPA-s
betegeknél (p<0,001). Az OA-s betegeknél a WOMAC skálán alacsonyabb
értékeket kaptunk (p<0,001). A fájdalom intenzitása mindhárom csoportnál
jelentősen csökkent.
Három különböző etiológiájú betegségcsoportnál végzett intenzív, ízületvédelmi
szempontokat figyelembe vevő mozgásterápia hatására kedvező változások
érhetőek el a csípőízület mozgástartományában, a fájdalom intenzitásában, a
betegség aktivitásában és a funkcionális állapotban. Az SPA-val összehasonlítva
a RA és az OA esetén a mozgáspálya nagyobb mértékű növekedéséhez
hosszabb időintervallum szükséges, de a funkció már az egy hetes időtartam
alatt is jelentősen javult.

Témavezető: Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna
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TPREV.3. Myburgh Jacobus Abraham Egészségügyi gondozás és
perevenció BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék

VALIDATION OF KINECT MOVEMENT ANALYZER FOR SHOULDER
MOVEMENTS

In the physiotherapeutic practice to assess the range of motion (ROM) of
various joints is fundamental in order to find restrictions and to improve the
motion. Goniometer is used conventionally to measure the total ROM at a
specific joint. The Kinect movement analyzer is a newly developed motion
sensor add-on. The device provides a natural user interface that allows users to
interact intuitively and without any intermediary device. Comparing the two
methods give us more information and freedom of assessments.
The primary aim of our study was to determine if the Kinect is as reliable as the
manual goniometer and whether the same results would be yielded in shoulder
movements. Further aim was to compare the proximal (shoulder) and the distal
joints (elbow and wrist) by using the conventional method and Kinect device.
50 healthy physiotherapy students (46 female and 4 male; age: 20-25  years)
were assessed on their dominant arm. The measurements were first done by a
goniometer with an international movement system assessment protocol and
straight followed with the Kinect measurements. Statistical analysis was made
with MS Excel; mean and SD were calculated, paired t-test was used for
determination of significance.
According to our findings shoulder flexion (177.3±6.1° vs 162.7±9.5°; p<0.001)
and extension (40.5±11.7° vs 65.9±13.6; p<0.001) differed significantly by
using the two methods, resp. Significant differences were also found by
investigating the elbow extension (4.4±5.5° vs 7.7±6.3°; p<0.001) and wrist
volar flexion (69.8±14.7° vs 65.3±9.5°; p<0.001) with goniometer and Kinect,
resp. The elbow flexion (138.8±9.6° vs 140.9±7.4°; p=0.15) and wrist dorsal
flexion (75.1±10.8° vs 74.9±10.8°; p=0.9) were not significantly different by
using the different methods.
Based on our findings, we conclude that in shoulder flexion, extension, elbow
extension and wrist volar flexion further measures are needed before the use of
the device in practice, although dorsal flexion and elbow flexion have been
proven worthy. Saving time can be expected when dealing with patients in the
form of pre-assessments in a waiting room or at home before the visit to the
physiotherapist.

Témavezető: Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsa
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TPREV.4. Gavalakis George Egészségügyi gondozás és perevenció BSc IV.,
Mybourgh Jacobus Abraham Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék

ASSESMENT OF HIP MOVEMENTS WITH GONIOMETER AND KINECT
MOVEMENT ANALYZER

Range of motion (ROM) is the arch what is made by the joint measured in
degrees. Goniometer is a medical tool that measures ROM in the peripheral
joints, used for assessment and evaluation. The popularity of Kinect which is
sometimes used instead of goniometer can be explained by the easy access and
user friendly set-up but the accuracy of the outcome is still questionable. The
comparison of these methods can show us the impact of technology in the field
of physiotherapy.
The primary aim of the study is to compare the ROM measured with goniometer
and Kinect in the hip joint. Literature shows that movement analyser can easier
assess the ROM in distal joints, so further aim was to compare the ROM in the
knee and the ankle joint as well.
50 healthy participants (46 female and 4 male; age: 20-25 years) from the
second year of physiotherapy (PT) students. The dominant side was assessed for
all the movements in the hip, knee and ankle. Goniometer assessment was made
by following the international movement system assessment protocol, while
during Kinect measurements small changing in the positions was required.
Statistical analysis was made with MS Excel; mean and standard deviation was
calculated, and paired t-test was used for checking significance. Individual
comparison was also made to check the usability of the device.
The results show that in hip flexion with bent leg (69.7±11.6° vs. 69±11.4°;
p=0.76) and strait leg (107.5±14.2° vs. 103.1±13.6°; p=0.18) and in knee flexion
(126.4±7.1° vs.127.4±10.8°; p=0.50) showed not significant difference, so
Kinect measurement in these movements can be used for diagnostic purposes.
While significant difference was experienced in hip extension (18.9±5.3° vs.
33.3±8.7°; p<0.001), knee extension (0.5±2°vs. 9.2±4.6°; p<0.001), ankle dorsal
flexion (20.1±9.2° vs. 11.7±8.3°; p<0.001) and plantar flexion (30.5±16.7° vs.
72.4±8.6°; p<0.001).
According to our findings Kinect can replace the goniometer in the future only
in some specific joint movement but it cannot fully replace traditional PT
assessment. Furthermore according to the literature Kinect can be used for
measuring complex functions like gaiting and posture.

Témavezető: Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsa
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TPREV.5. Hauptman Bernadett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék; Gyermekklinika

OBES GYEREKEK HOSSZÚTÁVÚ MOZGÁSTERÁPIÁJA
INTERVALLUM TRÉNIGGEL

Az elhízás az anyagcsere-folyamatok olyan zavara, mely az energiaháztartás
felborulásához vezet. Napjainkban a gyermekkori elhízás előfordulása is
növekvő tendenciát mutat. A gyermekkori obesitas kialakulásában számos
tényező játszik fontos szerepet, ezek közül a legfontosabb az életmód, mely
nemcsak a táplálkozást, hanem a testmozgást is magában foglalja.
2015. március és 2015. december között nyolc, 7-14 év közötti gyermekkel
testsúlycsökkentő mozgásprogramot végeztünk intervallum tréning segítségével.
A program 2x3 hónapot illetve egy kéthónapos szünetet foglalt magában. Arra
kerestük a választ, hogy intervallum tréning segítségével csökkenthető-e a
gyermekek testsúlya illetve javítható-e az állóképességük.
A program elején a gyermekek átlag testsúlya 64 ± 14,8 kg volt a tavaszi
program 3 hónapja alatt ez az érték 1.5 ± 2,1 kg-ot csökkent, a has körfogatban
is hasonló pozitív változást tapasztaltunk, ugyanis az átlag has körfogat 4 ± 1,8
cm-rel csökkent. A 2 hónapos szünet során sajnos visszaesést tapasztaltunk. Az
őszi program 3 hónapja után az átlag testsúly 64,5 ± 15,19 kg volt, amely az őszi
program kezdetéhez képest 1,19 ± 0,92 kg-mal csökkent. A has körfogat a
program végére 86 ± 12,5 cm volt, amely mind a teljes program elejéhez
viszonyítva mind az őszi program elejéhez viszonyítva csökkent. A Davies
teszten az első alkalommal a gyerekek átlagosan 21,5 ± 7,2 gyakorlatot tudtak
megcsinálni ez az érték a tavaszi program végére 27,63± 5,44-ra növekedett. A
2 hónapos szünet során ebben is visszaesést tapasztaltunk ugyanis az őszi
program kezdetén átlagosan 25,88 gyakorlatot tudtak megcsinálni. Az őszi
program végére ez az érték 4,25 ± 2,86-tel emelkedett.
Vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy az intervallum tréning a testsúly
csökkentés szempontjából hatásosnak bizonyult. Eredményeink alapján
megállapíthatjuk, hogy az intervallum tréning pozitív hatással van az
állóképesség javítására. A VAS skála alapján az edzés intenzitásának szubjektív
megítélése alapján is kimondható, hogy a gyerekek edzésről edzésre jobban
tolerálták a hasonló nehézségű terhelést.

Témavezető: Balla Dóra Bernadett, Dr. Felszeghy Enikő
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TPREV.6. Hornyák Zsanett Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

A MEDENCEALAPI IZMOK KEZELÉSE FUNKCIONÁLIS
GÁTIZOMTORNÁVAL SZÜLÉST KÖVETŐEN

Terhesség során inkontinencia (SI) a nők 85 %-nál fordul elő szülés után 22 %-
uknál, míg a szülést követő 1 hónapon belül 4-19 %-uknál jelentkezik.
Hipotézisünk az volt, hogy funkcionális gátizomtornával csökkenthető és/vagy
megszüntethető az enyhe vagy közepes inkontinencia.
A tornaprogramban olyan nők vettek részt, akik 6 hónapnál régebben,
természetes úton szültek, túl voltak a gyermekágyi időszakon és enyhe vagy
közepes mértékű SI-ban szenvedtek. A vizsgálatban 10 fő vett részt, mind a
célcsoportot, mind a kontroll csoportot 5 fő alkotta. A kontroll csoportnál
elvégeztük a felméréseket, de a tornaprogramban nem vettek részt.
A tornaprogram előtt és után a has-, és hátizmok erejét Medical Research
Council skála szerint értékeltük. A gátizmok állóképességét perineométerrel
mértük. Az inkontinencia típusát és súlyosságát Gaudenz féle kérdőív
segítségével, a derékfájdalmat VAS skálával jellemeztük. A plank
testhelyzetben történő mérés kapcsán a törzsizomfűző erejét, szinergista
működését vizsgáltuk. A heti 1 órás foglalkozásokat 12 héten keresztül
tartottuk. A tornaprogram előtt a betegek az inkontinenciával foglalkozó
oktatáson vettek részt. A tornafoglalkozásokon először intimtornát, majd
hagyományos gerinctornát tartottunk.
A Gaudenz kérdőívvel a célcsoportnál az első mérésnél 17,6+3,0 pontot
kaptunk, mely a tornaprogram végére 13,8+4,8 pontra csökkent. A kontroll
csoportban nem történt változás. A perineométeres mérésekkel azt kaptuk, hogy
az állóképesség és az első két izomkontrakció ereje is nőtt. A kontroll
csoportban csak az első kontrakciónál volt javulás. Derékfájdalom 4 főnél volt
jelen kezdetben, majd 3 főnél teljesen megszűnt, 1 főnél pedig csökkent. A
hasizmok és a törzs extenzorok ereje 4 résztvevőnél nőtt, 1-nél az 5-os izomerő
megtartott maradt. A plank helyzet vizsgálatánál minden résztvevőnél javulást
észleltünk.
Eredményeink azt mutatják, hogy funkcionális gátizom tréning alkalmazásával
csökkenthető a stressz inkontinencia mértéke. A résztvevők közérzete javult, az
inkontinens panaszok csökkentek, gyorsabb volt a szülést követő felépülés.

Témavezető: Mile Marianna
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TPREV.7. Jancsó Dóra Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

TERHESTORNA HATÁSA A CSÍPŐÍZÜLET MOZGÁSTARTOMÁNYÁRA,
A CSÍPŐ KÖRÜLI IZMOK ÁLLAPOTÁRA ÉS A KÍSÉRŐ SZUBJEKTÍV
TÜNETEKRE

A várandósság alatt számtalan változás figyelhető meg a női szervezetben,
melyek közül vizsgálataink központjában a vázizomrendszert érintő változások
álltak. A súlynövekedésből adódóan a test csontos vázának terhelése és a
statikai viszonyok megváltoznak. Terhesség során a medence előrebillen, ezáltal
a test súlypontja áthelyeződik, felborítva ezzel az egyensúlyt a pelvico-lumbo-
hip rendszerben. A felborult egyensúly az izmokban zsugorodást vagy
megnyúlást, ezáltal gyengülést, az ízületi felszíneken egyenlőtlen terhelést, az
ízületben mozgásterjedelem beszűkülést okozhat. Ezeket a változásokat tornával
hatékonyan tudjuk befolyásolni. A terhestorna már a 12. héttől elkezdhető, így
megőrizhető az izmok, ízületek, egészséges állapota.
Munkám célja annak a hipotézisnek az alátámasztása volt, mely szerint a
terhestornán részt vevők mozgásszervi panaszai a csípőben és a medenceövi
ízületekben csökkennek a torna hatására.
A célcsoportot 6 terhes nő alkotta, akik a terhesség 20-ik hónapjában jártak,
mozgásszervi panaszaik voltak és részt kívántak venni a terhestornán. 6 másik
társuk nem vett részt a tornán, ők alkották a kontroll csoportot. Mindkét
csoportnál önkitöltős kérdőíves felmérést végeztünk a szubjektív panaszok ill.
az esetleges betegségek feltérképezésére. A torna előtti állapotfelmérés
tartalmazott ízületi mozgástartomány vizsgálatot, izomerőmérést, speciális és
fájdalom teszteket. A vizsgálatokat megismételtük az utolsó foglalkozáskor. A
tornaprogram 12 hétig tartott, heti két alkalommal 60 percig.
A terhestorna hatására a összes vizsgált mozgástartomány szignifikánsan nőtt
(p<0,05), izmaik ereje és nyújthatósága is kedvezően változott. Az izomerő
növekedés a gluteus maximus izomnál, az adductor, a ki- és berotátor
izomcsoportnál szignifikánsnak bizonyult (p<0,05). A vizsgálat során 4 féle
fájdalomteszt alkalmaztunk, melyek az első mérés során pozitivitást mutattak az
egyes kismamáknál. A 2. mérés alkalmával fájdalomról nem kaptunk
visszajelzést.
A vizsgálatok a hipotézist alátámasztották, mely szerint speciális tornával
csökkenthetők a várandósság miatt megváltozott statikai viszonyokból adódó
mozgásszervi panaszok a csípő és medenceövi ízületekben.

Témavezető: Kónyáné Balabás Katalin
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TPREV.8. Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc V.
NK Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

KORASZÜLÖTT GYERMEKEK PSZICHOMOTOROS FEJLŐDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA RIZIKÓTÉNYEZŐKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, KÉT ÉVES
KORBAN

Bevezetés: Népegészségügyi szempontból kiemelten fontos a koraszülött
gyermekek fejlődésével való foglalkozás, mivel százalékos arányuk nem
csökken számottevően az orvostudomány fejlődésével. Kiemelt terület a
kisgyermekkori FQ-t potenciálisan befolyásoló környezeti tényezők, a
szegényes otthoni környezet, alacsony társadalmi-gazdasági státusz, valamint a
gyermekeket sújtó nélkülözés vizsgálata, amely tekintetében hazánk a 27.
helyen áll a fejlett országok listáján (UNICEF, 2012).
Célkitűzés: A koraszülött gyermekek pszichomotoros fejlettségi szintjének
vizsgálata a potenciálisan befolyásoló környezeti tényezőkkel összefüggésben.
Anyagok és módszerek: Vizsgálati mintánk 75, a Debreceni Egyetem Klinika
Központjának Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, 2500 gramm alatti
súllyal született, a vizsgálat idején korrigáltan a második életévét betöltött
kisgyermek. A kutatás során alkalmazott vizsgálati eszközök: Brunet-Lézine-
féle Pszichomotoros Teszt, UNICEF Gyermeknélkülözési Index, HOME –
Leltár (SF), Szociodemográfiai adatok felmérése, Pszichológiai anamnézis.
Eredmények: Azt találtuk, hogy a születési súly és az Apgar-értékek pozitívan
korrelálnak az FQval, míg a kórházi tartózkodás hossza negatívan. A három
biológiai sérülékenységet vizsgáló változó hatása erősen korrelál, tehát egy
tengely mentén értelmezhető. A gyermeknélkülözés és az alacsony kognitív
stimuláció, valamint anyai empátiás hozzáállás negatívan hat az FQ-ra, születési
súlytól függetlenül. Erősödő teljesítményromlást találtunk továbbá az alacsony
SES-sel járó demográfiai változók növekvő számú megjelenése következtében,
mint anyai iskolázottság, apa foglalkozása, kisebbségi csoporthoz tartozás,
testvérek száma és az apa hiánya.
Következtetések: A szociodemográfiai változók, a nélkülözés és az otthoni
környezet minősége tehát, a biológiai rizikón túl befolyásolja a koraszülött
gyermekek fejlődését már kétéves korban. Fontos lenne, nem csak a biológiai,
hanem a környezeti rizikótényezők mentén is a legveszélyeztetettebbek szűrése,
s minél korábbi életszakaszban fejlesztő intervenciók biztosítása a gyermekek és
családjaik számára, így megelőzve későbbi mentális, motoros nehézségek
kialakulását.

Témavezető: Dr. Nagy Beáta Erika
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TPREV.9. Müller Anita Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék

SÉRÜLÉSEK KYOKUSHIN KARATE SPORTÁGBAN

A kyokushin karate utánpótlás korosztályában védőfelszerelésben folyik a
küzdelem, de a junior és felnőtt korosztályban KO szabályrendszer van,
melyben kiütésig megy a harc. Mivel ez egy full kontakt sport, erővel ütik és
rúgják meg egymást az ellenfelek, ezért a sérülések előfordulása gyakori. A
nagy erőbehatás által előfordulnak csont-, izom- és ízületi sérülések. Az
ízületeknél lényeges, hogy a külső erő mellett a sportolóban fellépő belső
erőket, például magas rúgásoknál a tartó lábban fellépő nyíróerőket is képes
legyen az ízület károsodás nélkül kibírni. A szakirodalom alapján azt találtuk,
hogy a legnagyobb veszélynek a térd ízület van kitéve a karatézók körében.
Vizsgálatunk célja felmérni aktívan karatézó sportolók körében előforduló
sérüléseket, továbbá az eredmények alapján egy célzott preventív
tréningprogram kidolgozása.
Célcsoport: 9 éves kortól a senior korosztályig. A vizsgálat eszköze korábbi
kutatások és a sportorvosi vizsgálatok során alkalmazott kérdőívek alapján
készített elektronikus kérdőív, melyet a Google rendszer használatával juttatunk
el a karatézókhoz. Felmértük a sérüléseket korosztály, versenytapasztalat és a
karatéban eltöltött évek szerint, és rákérdeztünk a jelenlegi edzéseket
befolyásoló tényezőkre is. Az adatok elemzése a Microsoft Office Excel 2007
táblázatkezelő programcsomag felhasználásával történt.
A kérdőívet 1214 főhöz juttattuk el, a válaszadási arány: 11,8% lett. A
válaszadók körében azt találtuk, hogy a csontsérülések voltak a leggyakoribbak:
62,9%. Az izomsérülések a kitöltők 59,4%-ánál fordultak elő és ízületi sérülések
53,8%-ban voltak jelen. Jelenleg panasza 10,5%-nak van a korábbi
izomsérülésből kifolyólag, ezzel szemben az ízületi eredetű sérülések a
sportrolók közel egyharmadának megnehezítik elhúzódóan az edzés munkáját.
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az ízületek nagyobb odafigyelést
igényelnek a megelőzésben és a rehabilitációban egyaránt. Annak ellenére, hogy
valamivel alacsonyabb számban fordultak elő, hosszabb távon jobban nehezítik
az edzésmunkát.
További célom, egy speciális prevenciós tornaprogramban kidolgozása, mellyel
a gyógytornások és az edzők munkájának hatékonyságát szeretném fokozni.

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
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TPREV.10. Oláh Zsófia Diána Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

FELSŐ VÉGTAG FUNKCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA STROKE-ON ÁTESETT
BETEGEKNÉL ERGOTERÁPIÁVAL KOMBINÁLT TAUB MÓDSZERREL

Kutatásunk célja, hogy a stroke-on átesett hemiparetikus betegek felső végtagi
rehabilitációjának két kiegészítő lehetőségét vizsgálva eredményekkel
szolgálhassunk a terápiás beavatkozások hatékonyságáról.
Klinikai kísérletünk célcsoportjaként azok a stroke-on átesett páciensek
szolgáltak (n=12), akik az előre meghatározott kritériumoknak megfelelve,
véletlenszerűen kerültek be vagy a csak ergoterápiát (1. csoport), vagy az
ergoterápiát és a Taub-módszert egyaránt alkalmazó csoportba (2. csoport). A
terápia előtt és után felmérésre került a felső végtag minden ízületének
mozgástartománya, az egyes izomcsoportok ereje, a felső végtag funkciója
Rivermead teszt használatával, illetve a páciens észlelete saját állapotával
kapcsolatban a Dash-kérdőív kitöltésével.
A terápiás foglalkozások 3 héten keresztül, hetente 5 alkalmat jelentettek. Az 1.
csoport tagjai (n1=6), alkalmanként 30 perces egyéni foglalkozáson vettek részt,
míg a 2. csoportnál (n2=6) ezen kívül naponta kétszer 1,5 órán át alkalmaztuk a
Taub-módszert is.
A felmérések eredményeiből kétmintás t-próbát végezve következtettünk a
terápiák hatékonyságára.
Mindkét csoportban szignifikáns ízületi mozgásterjedelem javulás mutatható ki,
többek között vállízületi flexióban (p1=0,02; p2=0,03). Az izomerőméréskor
kapott eredmények szerint szintén tapasztalható szignifikáns növekedés, pl. a
csuklóízületi dorsalflexiót létrehozó izomcsoportban (p1=0,03; p2=0,01).
A Rivermead teszten elért pontszámok alapján az 1. csoportnál átlagosan
14,44%-kos javulás tapasztalható, ez azonban nem szignifikáns (p1=0,19),
szemben a 2. csoport eredményeivel, ahol 13,33%-kos eredménynövekedés
szignifikáns javulást mutatott (p2=0,02). A Dash-kérdőív eredményei az 1.
csoportban 24,3%-kal (p1=0,09), a 2. csoportban 39,66%-kal (p2=0,12)
javultak, ez azonban nem tekinthető szignifikánsnak.
A funkcionális teszten elért eredmények igazolják, hogy a felső végtag
javulásának mértéke tovább növelhető Taub módszer alkalmazásával, ez alapján
javasolható, hogy a stroke-on átesett páciensek komplex rehabilitációjának
kiegészítéseként használjuk.

Témavezető: Hőgye Zsófia
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TPREV.11. Reszegi Bettina Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

BIOMECHANIKAILAG HELYES TESTTARTÁS KIALAKÍTÁSA ÉS A
TÖRZSIZOMZAT ERŐSÍTÉSE ÓVODÁSKORÚ GYEREKEK
PREVENCIÓS MOZGÁSPROGRAMJÁBAN

Napjainkban egyre növekvő egészségügyi probléma a mozgásszegény életmód,
ami már gyermekkorban is megjelenik. Sok kisgyermeket hoznak naponta
gépjárművel az óvodába és általános kép, hogy a gyermekek egyre több időt
töltenek televízió, tablet előtt. Ennek következményeként jelentkeznek az első
negatívumok a testtartásban, az állóképességben, az izomerőben és a mozgások
végrehajtásában. A gyermek életében az óvodai mozgáslehetőségek a testi-
szellemi fejlődés alapfeltételei. Az erős törzsizomfűző kialakítása fontos, hiszen
iskolába kerülve egyre több időt töltenek majd statikus ülő testhelyzetben,
valamit rendszeres súlyterhelésnek lesznek kitéve az iskolatáska viselésével.
Célunk volt a gerinckímélő életmód megismertetése, valamint a törzsizomzat
erősítésével a szervezet felkészítése az iskolai életre.
A vizsgálatot és a tornaprogramot a debreceni Ifjúság Utcai Óvodában végeztük
2015 tavaszán egy 30 fős csoportban. A szülők körében végzett kérdőíves
felmérésben 27 gyermek adatát tudtuk feldolgozni. Ebből 19 gyermeknél tudtuk
összehasonlítani a tornaprogram előtt és után nyert adatokat. Vizsgálatunk során
a hagyományos fizikális vizsgálatokat és a SpinalMouse® (gerincegér) Spinal
Check Score tesztjét használtuk. A Check Score alapján különböző skálák –
testtartási, flexibilitási és testtartási kompetencia skála - állíthatók fel. Az
értékek 0 és 100 pont közzé eshetnek, ahol a magasabb pontszám a jobb értéket
mutatja. A program során a gerinciskola módszereire épülő célzott
mozgásanyagot állítottunk össze. A szignifikanciát párosított t-próbával
vizsgáltuk.
Hétköznapokon a gyermekek 30%-a, hétvégén 78%-a tölt legalább 2-3 órát
televízió, számítógép előtt és 48%-át autóval hordják óvodába. A program
végén a combizomerő (28%-os, p<0,05) a hasizomerő (28%-os, p<0,01)  és a
hátizomerő (14%-os, n.s.) növekedést mutatott. A gerincegérrel végzett felmérés
szerint a flexibilitás 19%-kal, a testtartási kompetencia 4%-kal javult.
Az eredmények azt mutatják, hogy az óvodások a koruknak közel megfelelő
fiziológiás értékekkel rendelkeznek, de már észlelhető az ülő életmód negatív
hatása. Elmondható, hogy a program növelte a törzsizomerőt és javította a
gerinc flexibilitását.

Témavezető: Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna, Petrika Hajnalka
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TPREV.12. Tibor Ivánka Komplex rehabilitáció MSc II.
Pszichiátriai Klinika

ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA SÚLYOS MENTÁLIS BETEGEK
KÖRÉBEN EGY MULTICENTRIKUS KUTATÁS KERETEIN BELÜL

Bevezetés: Napjainkban az életminőség vizsgálata gyakran kerül a klinikai
kutatások középpontjába, amely azzal magyarázható, hogy számos krónikus
betegség esetén a beteg hosszú távú funkcióképessége gyakran nem mutat
lineáris összefüggést a tünetek csökkenésével.
Anyagok és módszerek: A felmérés 588 súlyos mentális beteg bevonásával
készült, akik az Európai Unió 7. Keretprogramja által támogatott “Clinical
Decision Making and Outcome in Routine Care for People with Severe Mental
Illness” (CEDAR) vizsgálatban vettek részt, hat európai ország (Németország,
Anglia, Dánia, Svájc, Olaszország, Magyarország) bevonásával 2009.
november- 2010. december közötti időszakban. A betegek életminőségének
monitorozása a MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life)
skála felvételével történt. Az objektív paraméterek (betegség kezdete,
súlyossága, globális funkcionalitás) valamint a szubjektív tényezők
(pszichológia tünetek, gyógyulás fázisa, terápiás kapcsolat, szükségletek)
felméréséhez nemzetközileg elfogadott és validált teszteket alkalmaztunk. Az
adatok elemzése SPSS 22 program felhasználásával történt, ahol többek között
leíró statisztikai módszereket, faktorelemzést valamint korrelációszámításokat
végeztem. Statisztikailag szignifikánsnak p <0.05 vettem alapul.
Eredmények: Kutatásom eredményeként megállapítottam, hogy a súlyos
mentális betegek objektív paramétereik kevésbé (p=0.787), míg szubjektív
tényezőik romlása nagymértékben rontják (p=0.000) a betegek életminőségét.
Továbbá megállapítást nyert, hogy a kielégítetlen szükségletek növekvő száma
szoros korrelációt mutat a betegek életminőségének csökkenésével (p <0.0001).
Következtetés: Az életminőség monitorozása a súlyos mentális betegek hosszú
távú kezelésében kulcsfontosságú, amely jó „tárgyalási alapot” képezhet a
betegek rehabilitációs tervének kidolgozásában.

Témavezető: Dr. Égerházi Anikó
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TPREV.13. Tóth Réka Ápolás és betegellátás BSc III.
NK Fizioterápiás Tanszék

GENU VARUM KEZELÉSE KONZERVATÍV MÓDSZEREKKEL
GYERMEKKORBAN

A genu varum egy tengelyeltérés, melynek során a tibia hossztengelye a femur
hossztengelyéhez képest lateral felé tér el a frontális síkban. Hipotézisünk az
volt, hogy időben megkezdett, célzott fiziterápiával teljes restitutio érhető el.
Esettanulmányunk célszemélye egy két és fél éves kisfiú volt, extrém és
aszimmetrikus tengelyeltéréssel. A jobb alsó végtag tengelyeltérése inspectióval
is nagyobbnak tűnt, mint a bal alsó végtagé. Fizikális vizsgálatként különböző
testhelyzetekben mértük összezárt bokákkal az intercondylaris távolságot, a láb
körfogatot, a testmagasságot és a femur és a tibia hossztengelye által bezárt
szöget. Mértük az izomerőt is egy 5 fokozatú skálán. A terápiát 2014
szeptemberében kezdtük, heti kétszer 45 perces gyógytornát végeztünk. A tornát
passzív kimozgatással illetve nyújtással kezdtük, majd ezt követően a csípő-, a
térd- és a bokaízület körüli izmokat erősítettük. Eleinte saját testsúllyal, ill. kis
ellenállással végeztettük a gyakorlatokat, később pedig növekvő végtagsúllyal
terhelve. A jobb alsó végtag esetében mindig nagyobb volt a gyakorlatok
ismétlésszáma. Kinematic Taping technikát is alkalmaztunk a térdízületet
stabilizálására, ill. tehermentesítésére.
Másfél év alatt jelentős eredményt értünk el. 2014 novemberében háton fekvő
testhelyzetben az intercondylaris távolság 60 mm, ülő testhelyzetben 65 mm,
álló testhelyzetben pedig 85 mm volt. Ezen mérési adatok egy évvel később
háton fekvésben 5 mm-re, ülő testhelyzetben 8 mm-re, álló testhelyzetben 15
mm-re csökkentek. Ugyanekkor a patellák felett és alatt mért körfogat mindkét
alsó végtag esetében csökkent. A femur és a tibia által bezárt szög a jobb láb
esetében 160 fokról 170 fokra, a bal láb esetében 170 fokról 175 fokra változott.
A két végtag közel szimmetrikus tengelyű lett, illetve fiziológiáshoz közeli. Az
izomegyensúly helyreállt, az ízületek laterális és mediális terhelhetősége közel
megegyező lett.
Eredményeink alátámasztják azt a feltételezésünket, miszerint
kisgyermekkorban a genu varumot eredményesen lehet kezelni konzervatív
módszerekkel.

Témavezető: Bodea Cornel Ioan
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TPREV.14. Vatai Boglárka Katalin Ápolás és betegellátás BSc IV.
NK Fizioterápiás Tanszék

LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK EGYENSÚLYFEJLESZTÉSE

A vizuális bemenet fontos tényező az egyensúly megtartásában. A látássérültek
gyakran rossz egyensúlyérzékkel küzdenek, járásuk bizonytalan, így az elesés
veszélye is nagy. Célunk volt látássérült gyerekek egyensúlyi képességeinek
felmérése és az eredmények ismeretében célzott tornaprogram kidolgozása. A
tornagyakorlatokkal a vesztibuláris rendszert és a testtartás szabályozásában
résztvevő izmokat kívántuk erősíteni.
A célcsoport tagjait a Kettesy Aladár Általános Iskolából válogattuk össze a
látássérülés diagnózisa és a megfelelőnek ítélt kooperációs képesség alapján. 8
főnél végeztünk vizsgálatokat és alkalmaztunk egyensúlyi képességeket
fejlesztő mozgásterápiát. Átlag életkoruk 14,19±0,79, diagnózisuk gyengénlátó
(6 fő) ill. vak (2 fő) volt. A kontroll csoportot hasonló életkorú, ép látású
gyermekek (8 fő) alkották. Az egyensúlyt felmérő fizikális vizsgálatok:
Romberg (R), nehezített Romberg (NR), vonaljárás tyúklépésben (VJ), egy
lábon állás nyitott (1LNY) és csukott szemmel (1LCS), egy lábon állás instabil
felületen (1LI), Fukuda stepping (FS) és guggolás babzsákkal a fejen 10-szer
(GU). A mozgásprogram hagyományos törzs és alsóvégtag izomerősítő, majd
különböző egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat tartalmazott.
A mozgásprogram előtt a látássérült gyerekeknél minden vizsgált paraméterben
szignifikáns (p<0,05) elmaradást tapasztaltunk az ép látásúakhoz képest. A
program végén az NR, a VJ, az 1LNY, az 1LCS tesztek szignifikáns javulást
(p<0,02) mutattak. A célcsoport értékeit az emmetrop csoporttal összehasonlítva
az NR, az 1LCS és a GU teszteknél nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget
(p>0,05), vagyis a célcsoport felzárkózott a kontroll csoporthoz. A többi
próbánál is egyértelmű javulást láttunk, az értékek a kontroll csoport értékeihez
közelítettek.
A látássérültek egyensúlyi képességeit a célzott izomerősítő és
egyensúlyfejlesztő gyakorlatokkal sikerült javítani. Az eredményekből és a
mozgásprogram alatti tapasztalatainkból kitűnik, hogy szükség van a megfelelő
fejlesztésre. Már egy 10 foglalkozást tartalmazó tornaprogrammal is nagyon jó
eredményeket lehet elérni, hosszabb távú programmal pedig feltételezhetően
azonos szintre tudnánk hozni a két csoportot.

Témavezető: Bodea Cornel Ioan, Petrika Hajnalka
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