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Köszöntő  

Immáron 22. alkalommal kerül megrendezésre a TDK Szalon, nagy örömünkre jelenléti 

formátumban. A sajnálatos járványügyi helyzetre való tekintettel rendhagyó módon, online 

megtartott tavalyi Szalon után mindenkinek felüdülés ismét személyesen találkozni, és 

tudományos diskurzusba bocsátkozni. A Szalon egy „edzésnek” fogható fel, hiszen nem lesz 

eredményhirdetés, nincs tétje a dolognak, viszont az előadó számára így is kihívás, hiszen oda 

kell állni, és (remélhetőleg) sok ember előtt előadni. Reméljük, hogy mindenki gazdagodik 

valamivel az esemény végére! 

 

Tudnivalók  

Az esemény a 3. szemináriumi teremben fog zajlani 2021 10.20.-án 17:00 kezdettel. Az 

előadásokra vonatkozó szabályok megegyeznek a TDK Konferencia szabályaival: Minden 

hallgatónak 15 perc áll rendelkezésére, amiből 10 percet maga az előadás tesz ki, ami után az 5 

perces vita/ diszkusszió rész következik. Mérni fogjuk a prezentációk hosszát, és 9 percnél a 

moderátor felemeli a kezét, hogy az előadó tudtára adja a maradék időt. Megkérünk mindenkit, 

hogy fokozottan ügyeljenek az időkorlátra.    

 

 

Sikeres Szalont kívánunk mindenkinek! 
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XXI. TDK Szalon 

dr. Garami András, egyetemi docens, Transzlációs Medicína Intézet - Elnök 

dr. Környei Bálint, PhD hallgató, Orvosi Képalkotó Klinika 

dr. Csekő Kata, egyetemi tanársegéd, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 

 

17:00:  Andrásy Miklós 

  Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

Génexpressziós változások genetikai és epigenetikai hátterének vizsgálata szeptikus shock 

esetén 

 

 

17:15:  Bagi Vittorio 

  Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

Genetikai elemek és epigenetikai változások a szepszis indukálta véralvadásban 

 

 

17:30:  Nyakas Viktória 

  Ortopédiai Klinika 

Collodiaphysealis szög – megbízhatunk a hagyományos röntgenfelvételekben? 

 

 

 

 

17:45:  Gál Patrícia Szonja 

  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

Természetes (auto)antitestek vizsgálata autoimmun egérmodellekben 
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Andrásy Miklós (IV) 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

 

Génexpressziós változások genetikai és epigenetikai hátterének vizsgálata szeptikus shock 

esetén 

 

 

A szepszis a szervezet egészét érintő gyulladásos válaszreakció, melynek hátterében 

leggyakrabban bakteriális fertőzés áll. A gyulladásos válasz során a szervezet magát is károsítja 

és a folyamat végül többszörös szervi elégtelenséghez vezet. A kórházi kezelés alatt elhunytak 

egyharmada szepszisben hal meg. A legújabb kutatások szerint számos epigenetikai faktor 

jelentős expressziós változást mutat a szepszis során. Kísérleteinkben arra a kérdésre kerestünk 

választ, hogy a szepszisre jellemző immunológiai és epigenetikai változások kapcsolódnak-e 

egymáshoz, illetve milyen gén regulációs útvonalakon keresztül valósulnak meg. A preklinikai 

kísérleteinkhez a lipopoliszacharid (LPS) indukálta egér szepszis modellt használtuk. A 

szepszis korai fázisában, következő generációs szekvenálással (NGS), határoztuk meg az 

mRNS és mikroRNS gének kifejeződésének változását májsejtekben. Ezekkel a gén 

expressziós változásokkal párhuzamosan az LPS-indukálta DNS metilációs profilváltozásokat 

is felmértük. A bemutatásra kerülő kísérleteinkben a gyulladásos citokinek, kemokinek, 

miRNS-ek és a gének örökletes kikapcsolásában szerepet játszó epigenetikai faktorok 

(polycomb fehérjék) közötti kapcsolat felderítésére fókuszáltunk. Térképezzük, hogy mely 

szabályozó régiók (promóterek és enhancerek) aktív részesei, közvetítői az LPS-indukálta 

szignáltranszdukciónak. A Ccl4 gén kifejeződése a legmagasabb az LPS indukciót követően, 

ami arra utal, hogy közvetlen célpontjai génregulációs kaszkádnak.   Ezt a hipotézist 

vizsgálandó klónoztuk a Ccl4 gén promóterét a luciferáz riportergént hordozó plazmidvektorba. 

Továbbá, egy evolúciósan konzerválódott genomiális régiót, tentatív enhancert, a luciferáz 

riportergén után építettünk be. Az így elkészült riportergén konstrukciókat tranziens 

expressziós kísérletekben fogjuk tesztelni. Vizsgáljuk, hogy riportergén az LPS kezelés 

hatására miként működik. Később a hatás közvetítéséért felelős epigenetikai és transzkripciós 

faktorok azonosítását végezzük el. Az epigenetikai faktorok vizsgálata segíthet, új terápiás 

célpontok, fehérjék és mechanizmusok azonosításában. 

 

Témavezető: dr. Rauch Tibor tudományos főmunkatárs 
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Bagi Vittorio (IV) 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

 

Genetikai elemek és epigenetikai változások a szepszis indukálta véralvadásban 

 

A szepszis a szervezetnek fertőzésre adott válaszreakciója, mely során a kezdetben lokálisan 

szaporodó kórokozó vagy a felépítésében szerepet játszó sejtalkotó (pl. lipopoliszacharida 

[LPS]) jut a keringésbe. A szepszis szisztémás gyulladásos válaszreakciót indukál, ami az 

inflammációs faktorok nem kontrollált termelésére vezethető vissza. Súlyos szepszis esetén a 

túltermelt inflammációs faktorok károsítják az erek endotéljét és fokozott véralvadást 

indukálnak. Az egészséges szervezetben a véralvadás és a fibrinolízis között egyensúly áll fenn. 

A kutatások azt mutatják, hogy az epigenetikai mechanizmusok is aktív részesei a 

véralvadás/fibrinolízis közötti egyensúly fenntartásának. LPS kezelés hatására - következő 

generációs szekvenálással (NGS) – jól detektálható gén expressziós (mRNS és miRNS) és 

genomszintű DNS metilációs változásokat figyeltünk meg egér modellben. NGS adataink egy 

összetett génregulációs hálózatot vázolnak fel, amelynek elemei közvetve vagy közvetlenül 

befolyásolják a véralvadást. Vizsgáltuk, hogy a szepszis során milyen epigenetikai változások 

indukálják a vérrögképződés elősegítőinek (pl. Serpin fehérjéknek) a kifejeződését. A Serpin 

géneket a polycomb fehérjék tartják kikapcsolt állapotban, amelyek LPS hatására azonban 

aktiválódnak, ami mögött a polycomb gének fő szabályozó elemének, a miRNS155-nek az 

emelt szintű kifejeződése áll.  Azoknak a cisz-elemeknek az azonosítását kezdtük meg, amelyek 

az LPS hatására aktiválódnak és megemelik a miRNS155 expresszióját. Klónoztuk a 

miRNS155 gén promóterét egy luciferáz riportergént hordozó plazmidvektorba. Három 

evolúciósan konzerválódott régiót (enhancert) a luciferáz riportergén után építettünk. Az így 

elkészült riportergén konstrukciókat tranziens expressziós kísérletekben fogjuk tesztelni és 

azonosítjuk az LPS-sel kapcsolatos cisz-elemet hordozó enhancert/enhancereket. 

Eredményeink igazolják egy olyan miRNS155-alapú regulációs-kaszkád létezését, ami 

patológiás körülmények között aktiválódik, és a vérrögképződést támogatja. Ezen faktorok 

célzott gátlása potenciális terápiás lehetőségeket vet fel. 

 

Témavezető: dr. Rauch Tibor tudományos főmunkatárs 
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Gál Patrícia Szonja (IV) 

PTE, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

 

Természetes (auto)antitestek vizsgálata autoimmun egérmodellekben 

 

Munkánk során a természetes (auto)antitest hálózat szerepét vizsgáljuk egér autoimmun 

modellben. A természetes (auto)antitestek részt vesznek immunregulációs folyamatokban, az 

immunológiai homeosztázis fenntartásában továbbá infekciók leküzdésében. Ennek a 

hálózatnak a megváltozott működését feltételezik számos autoimmun betegség hátterében. 

 

Kísérleteinkben két különböző autoimmun egérmodellt használtunk. Az első a New Zealand 

Black (NZB), amelyben autoimmun hemolitikus anémia alakul ki, a másik az NZB és a New 

Zealand White (NZW) törzsek keresztezéséből (NZBxNZW) származó hibridek, melyekben az 

SLE-hez hasonló autoimmun betegség fejlődik ki. Célul tűztük ki a természetes autoantitestek 

vizsgálatát különböző korú egerekben. Vizsgálatainkban két evolúciósan konzervált fehérjét 

választottunk: a mitokondriális citrát-szintázt (CS) és a porc proteoglikán (PG) aggrekánt, mely 

autoantigéneket a természetes (auto)antitest hálózat felismerhet. Ezek közül a CS-specifikus 

természetes (auto)antitest szinteket korábban már kimutatták humán mintákból, azonban egér 

modellben még nem állt rendelkezésre adat, hasonlóan a PG-aggrekánhoz. Az antitest titerek 

meghatározásáshoz egyszerű indirekt ELISA módszert alkalmaztunk.  

 

Eredményeink szerint mind a CS-specifikus, mind pedig a PG aggrekán-specifikus IgM szintjei 

emelkedtek a vizsgált egértörzsekben a kor előre haladtával. A CS-specifikus-IgM a NZB 

egerekben 8-9 hónapos korban, míg az NZBxNZW egerekben 10-11 hónapos korban volt a 

legmagasabb. A PG-aggrekán-specifikus IgM esetében a legmagasab IgM szinteket a 14-17 

hónapos NZB egerekben mértük, amely a fiatal egerekben mért értékekhez képest kb. 5-ször 

magasabb volt. AZ NZBxNZW egerek szérumában valamivel alacsonyabb volt a PG aggrekán-

specifikus IgM szint, mint az NZB-ben. 

 

Összefoglalva: a két vizsgált egértörzsben különbözően változik a korral összefüggésben a 

természetes (auto)antitestek szintje, ami, feltételezésünk szerint, összefügghet azzal, hogy 

eltérő autoimmun betegségeket modelleznek. 

 

Témavezető: dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens 
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Nyakas Viktória (III) 

Ortopédiai Klinika 

 

Collodiaphysealis szög – megbízhatunk a hagyományos röntgenfelvételekben? 

 

BEVEZETÉS 

Gyermekkorban a csípőízület vizsgálatának egyik legfontosabb lépése a collodiaphysealis szög 

megállapítása radiológiai felvételen. A proximális femurvég anatómiai felépítése miatt a 

hagyományos röntgenfelvételeken jelentős a vetületi képből adódó torzulást. Bár ez a tény 

közismert, tudomásunk szerint ennek mértékét még nem állapították meg.  

CÉLKITŰZÉS 

A collodiaphysealis szög konvencionális (2D) röntgenfelvételen történő mérése során kapott 

érték összehasonlítása az EOS 3D rekonstrukció során mértekkel.  

MÓDSZEREK 

Kutatásunk során a klinikai gyakorlatban leggyakrabban használt módszereket alkalmaztuk: a 

körillesztéses, illetve a legnagyobb-átmérő alapú mérési módszereket. 4-16 éves korosztályban 

90 gyermek EOS röntgenfelvételét vontuk be a vizsgálatba, akiknél ismeretlen eredetű ízületi 

fájdalom miatt készült radiológiai felvétel. Intra- és interobszerver megbízhatósági vizsgálatot 

követően a hagyományos, 2D modalitású képen megállapítottuk a collodiaphysealis szöget 

körillesztéses és legnagyobb-átmérő módszerekkel, majd az eredményeket összevetettük a 3D 

rekonstrukció alapú mérésekkel. A statisztikai elemzést Spearman korrelációs vizsgálattal és 

páros t-próbával végeztük.  

EREDMÉNYEK 

Szignifikáns eltérést állapítottunk meg a 2D-s konvencionális és az EOS 2D/3D rendszerrel 

mért collodiaphysealis szög között (körillesztéses módszer: 132,94±5,31°, legnagyobb-átmérő 

módszer: 133,76±5,56°, EOS 3D: 130,22±5,00°, p<0,01). A körillesztéses módszernél 

szignifikánsan kisebb abszolút különbséget találtunk (4,10±2,86° vs 4,41±3,09°, p=0,04). 

Méréseink 30%-ban 5 foknál nagyobb eltérést találtunk, további 6%-ban pedig 10 fokot is 

meghaladót. A különbséget összevetettük a vizsgált 15 alsó végtagi paraméterrel, egyedül a 

femorális torzióval mutatott összefüggést (korrelációs koefficiens: 0,464, p<0,01). 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatásunk során sikeresen igazoltuk, hogy a konvencionális 2D-s röntgen felvételeken történő 

méréssel szignifikánsan magasabb collodiaphysealis szöget mérünk a valós értéknél a femorális 

torzió okozta vetületi torzulás miatt. Az esetek harmadában ez a különbség az 5 fokot is 

meghaladhatta. A körillesztéses mérés kis mértékben, de pontosabbnak bizonyult a 

legnagyobb-átmérő alapú mérésnél. 

 

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám Tibor egyetemi tanársegéd  
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