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Köszöntő  

Immáron 25. alkalommal kerül megrendezésre a TDK Szalon, nagy örömünkre jelenléti 

formátumban. 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 2022.11.03.-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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XXV. TDK Szalon 

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

dr. Péczely László, egyetemi docens, Élettani Intézet 

dr. Pytel Bence, egyetemi tanársegéd, Anatómiai Intézet 

 

17:00:  Bodó Angelika 

  PTE Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ 

A DREADD kemogenetikai technológia alkalmazása patkányok táplálékfelvételének 

csökkentésére a lateralis hypothalamicus area elcsendesítésével 

 

17:15:  Gál Patrícia Szonja 

  PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

Eltérő természetes (auto)antitest mintázat autoimmun betegségek egérmodelljeiben 

 

17:30:  Hegede Réka 

  Transzlációs Medicína Intézet 

A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 6 (TRPV6) gén szerepének vizsgálata krónikus 

pancreatitiszben 

 

17:45:  Andrásy Miklós 

  Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

Génexpressziós változások genetikai és epigenetikai hátterének vizsgálata szeptikus shock 

esetén 

 

18:00:  Turcsán Bálint 

  Élettani Intézet 

Intraamygdaloid oxitocin megerősítő hatása valproát indukálta autizmus állatmodellben 
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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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Bodó Angelika (III) 

PTE Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ 

 

A DREADD kemogenetikai technológia alkalmazása patkányok táplálékfelvételének 

csökkentésére a lateralis hypothalamicus area elcsendesítésével 

 

Bevezetés: A DREADD (Drug Receptors Excusively Activated by Designer Drugs) 

technológia lényege, hogy célzott, szomatikus mutációk előidézésével endogén liganddal nem 

rendelkező, de ún. aktuátorok által reverzibilisen aktiválható vagy gátolható módosított 

receptorok génjét expresszáltatjuk a vizsgálni kívánt agyterületen. Kísérleteink céljaként a 

lateralis hypothalamicus area (LHA) DREADD technológia általi elcsendesítését tűztük ki, így 

az aktuátor bejuttatása után átmeneti táplálékfelvétel-csökkenésre számítottunk. 

Módszerek: Kísérletünk során sztereotaxikus műtéti elrendezésben olyan adeno-

asszociált vírusvektorokat (AAV5, AAV9) injektáltunk az LHA területére, melyek a módosított 

hM4D(Gi) kolinerg receptor génjét expresszálták a célsejtekben. Két aktuátor, a clozapine-N-

oxide (CNO), majd a deschloroclozapine (DCZ) dózis-hatás görbéjére következtettünk ezen 

anyagok subcutan (s.c.) injekció formájában vagy szájon át történő beadását követően a 

tápfelvétel 30 perces, majd 8 órán keresztüli monitorozásából. Az aktuátor hatásosságának 

időbeli lecsengését közepes dózisú DCZ különböző időpontokban történt injektálásával 

vizsgáltuk. 

Eredmények: Kimutattuk, hogy a CNO az AAV5 csoportban mind a 30 perc, mind a 8 

óra alatt mért adatok alapján csökkentette a táplálékfelvételt közepes és magas dózisban. A 

DCZ csökkentette mind a 30 perces, mind a 8 órás összesített tápfelvételt az AAV5 és az AAV9 

csoportban mindhárom dózisban s.c. és p.o. kezelést követően. Az AAV5 és az AAV9 

csoportban 30 perccel a visszaetetés után szignifikánsan több tápot fogyasztottak azok, akik 16 

órával a visszaetetés előtt kaptak aktuátort. 

Megbeszélés: Az általunk alkalmazott technológia alkalmasnak bizonyult a tápfelvétel 

reverzibilis csökkentésére. Mindkét vektor szerotípus integrálódásának sikerességét 

fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálataink is megerősítették, ugyanakkor még hátravannak az 

AAV2 szerotípussal végzett vizsgálatok. A megfelelően stabil kísérleti elrendezés kiválasztása 

után a technológiát átültethetjük későbbi, humán demenciák patofiziológiáját modellező 

kognitív idegtudományi kísérleteinkbe.  

 

Témavezető: Dr. Hernádi István, egyetemi docens, Dr. Bali Zsolt Kristóf tudományos 

munkatárs  
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Gál Patrícia Szonja (V) 

PTE, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

 

Eltérő természetes (auto)antitest mintázat autoimmun betegségek egérmodelljeiben 

 

A természetes (auto)antitest hálózat szerepet játszik a saját struktúrákat védő aktív tolerancia 

fenntartásában. Ezek az IgM típusú antitestek alacsony affinitással kötődnek különböző 

autoantigénekhez. Ebben a hálózatban bekövetkező változások összefügghetnek bizonyos 

autoimmun folyamatok kialakulásával. 

Jelen munkában evolúciósan konzervált antigénekkel (citrát-szintáz (CS), humán/egér porc 

aggrekán, Hsp60 és Hsp70) szemben termelődött természetes IgM autoantitest szinteket 

vizsgáltuk 4 különböző egérmodellben (New Zealand Black (NZB), NZB és a New Zealand 

White (NZW) törzs hibridje (NZBxW), BALB/c és C57Bl6) fiatal (1 hónapos) és öreg ( 3 

hónap) egerekben ELISA módszerrel. 

Eredményeink szerint a négyféle egértörzs eltérő természetes (auto)antitest mintázatot mutatott.  

Fiatal  NZB, NZBxW egerekben alacsony volt a CS-, a humán aggrekán-, a Hsp-60 és Hsp70- 

specifikus IgM szint, viszont ennél magasabb egér aggrekán-specifikus IgM szinteket mértünk. 

A fiatal BALB/c egerekben magasabb volt mind a CS-, humán/egér aggrekán-,  Hsp-60 és 

Hsp70-specifikus IgM szintje a többi törzshöz viszonyítva. Öreg  NZB, NZBxW egerekben 

jelentősen emelkedett a CS-, egér aggrekán és Hsp70-specifikus IgM szint. Öreg BALB/c 

egerekben viszont a CS- és humán aggrekán-specifikus IgM növekedett, míg az egér aggrekán-, 

Hsp-60 és Hsp70-specifikus IgM szintek csökkentek a fiatal egerekhez képest.  A C57Bl6 

egerek nem termeltek egyik vizsgált antigén ellen sem nagyobb mennyiségű természetes 

autoantitestet. 

Összefoglalva: a vizsgált egértörzsekben eltérő természetes szérum (auto)antitest mintázatot 

találtunk egy mitokondriális enzimmel (CS), egy porc mátrix komponenssel és két hősokk 

fehérjével szemben, amely korfüggő módon változott. Ezek a különbségek hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy ezek az egértörzsek eltérő immunológiai betegségek: az NZB az autoimmun 

haemolitikus anaemia, az NZBxW az SLE, a BALB/c pedig autoimmun arthritis modellezésére 

alkalmasak. Ezzel szemben C57Bl6 nem hajlamos autoimmunitásra. 

 

 

Témavezető: dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens 
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Hegede Réka (V) 

Transzlációs Medicína Intézet 

 

A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 6 (TRPV6) gén szerepének vizsgálata krónikus 

pancreatitiszben 

 

Bevezetés: A krónikus pancreatitis (KP) a hasnyálmirigy idült gyulladásos megbetegedése, 

amely a hasnyálmirigy exokrin és endokrin funkcióinak zavarával, illetve strukturális 

károsodásával jár. Leggyakoribb kockázati tényezője felnőttkorban a krónikus alkoholizmus, 

illetve dohányzás, míg gyermekkorban a genetikai rizikófaktorok kerülnek előtérbe. A 

Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 6 (TRPV6) fehérje egy epitheliális kalcium szelektív 

csatorna, mely a hasnyálmirigy acinus és duktális sejtjein is kifejeződik. Meghatározó szerepe 

van a kalcium-homeosztázis fenntartásában, melynek zavara a hasnyálmirigy-gyulladás során 

is megfigyelhető. A közelmúltban olyan TRPV6 génmutációkat 

azonosítottak, melyek hajlamosíthatnak krónikus pankreatitisz kialakulására. 

 

Célkitűzés: A TRPV6 gén szerepének vizsgálata magyar, nem alkoholos KP (NAKP) 

kohortban. 

 

Módszerek: A vizsgálatba 145 NAKP beteget és 300 egészséges kontroll egyént vontunk be a 

Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport Pankreász Regiszteréből. Vérmintákból való DNS 

izolálást követően a TRPV6 gén exonjait PCR módszerrel amplifikáltuk, az egyes szakaszokat 

pedig Sanger-féle szekvenálással vizsgáltuk. 

 

Eredmények: Ezidáig 3 exont sikerült analizálnunk, melyekben 2 gyakori polimorfizmust 

(p.T400=, p.N504=) és 5 ritka variánst azonosítottunk (p.L299Q, p.T309M, p.T309=, p.P352=, 

p.G501C). Mivel a ritka variánsok mind a beteg- mind a kontrollcsoportban egyaránt 

előfordultak, ezért nagy valószínűséggel a betegség kialakulásában nem játszanak szerepet. A 

két gyakori szinonim polimorfizmus közül a p.N504= szignifikánsan gyakrabban fordul elő a 

betegcsoportban (P=0,02, OR=1,7, 95% CI=1,1-2,8). 

 

Következtetés: A magyar betegcsoportban az általunk eddig vizsgált exonokban (7,8,11) nem 

azonosítottunk funkcionálisan defektív misszensz TRPV6 variánst. A TRPV6 gén teljes kódoló 

régiójának vizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy a gén betegségben való szerepét 

tisztázzuk magyar populációban. 

 

Témavezető: Dr. Hegyi Eszter egyetemi adjunktus, Dr. Berke Gergő egyetemi tanársegéd 
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Turcsán Bálint (IV) 

Élettani Intézet 

 

Intraamygdaloid oxitocin megerősítő hatása valproát indukálta autizmus állatmodellben 

 

Az autizmus spektrum zavar egy neurológiai fejlődési zavar, ami 68 gyermekből 1-nél 

megjelenik, és prevalenciája növekvő tendenciát mutat. Kezelése jelenleg nem megoldott. Az 

autizmus kutatásban a széles körben elfogadott valproát indukálta rágcsáló modellt alkalmaztuk. 

Korábbi kutatásaink igazolták, hogy az intraamygdaloid oxitocin anxiolítikus hatással 

rendelkezik a valproát indukálta autisztikus jeleket mutató patkányokban. Jelen kutatásunkban 

arra kerestünk választ, hogy az intraamydaloid oxitocinnak van-e megerősítő, jutalmazó hatása 

autisztikus jeleket mutató állatokon. 

Módszerek: autisztikus jeleket mutató és neurotipikus patkányoknak sztereotaxikus technika 

segítségével bilaterális vezető kanülöket implantáltunk az amygdala centrális magja fölé és 

helypreferencia tesztben vizsgáltuk őket. Intraamygdaloid oxitocin és oxitocin receptor 

antagonista hatását vizsgáltuk. Eredmények: azon valproát kezelt patkányok, melyek 10 ng 

oxitocint kaptak szignifikánsan több időt töltöttek el a kezelő kvadránsban a kondicionált hely 

preferencia teszt teszt fázisában. Előzetesen beadott oxitocin receptor antagonista blokkolta az 

oxitocin pozitív megerősítő hatását. Csak oxitocin receptor antagonista önmagában nem 

befolyásolta a kezelő kvadránsban eltöltött időt. Konklúzió: A kutatásaink igazolták az oxitocin 

pozitív megerősítő hatását a valproát kezelt autizmus patkány modellben, és azt hogy ez a hatás 

oxitocin receptor specifikus. 

 

Témavezető: Dr. László Kristóf, egyetemi docens 


