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Köszöntő  

Immáron 26. 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 2022.11.10.-én 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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XXVI. TDK Szalon 

dr. Tamás Andrea, egyetemi docens, Anatómiai Intézet - Elnök 

dr. Kiss Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, Népegészségtani Intézet 

dr. Csekő Kata, egyetemi adjunktus, Farmakológiai Intézet 

 

17:00:  Al Banna Nibal 

  Anatómiai Intézet 

A nucleus raphe dorsalis szerotoninerg neuronjainak funkció változása krónikus stressz patkány 

modellekben 

 

17:15:  Benavides Reyes Mária Luna 

  PTE KK Szívgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Osztály 

A pulzushullám érkezési idő (PAT) oszcillációjának háttere egészséges fiatalokban 

 

17:30:  Gárdos Bíbor 

  Transzlációs Medicína Intézet 

Humán tej oligoszacharidok hatásának vizsgálata bakteriális endotoxinnal indukált lázra 

 

17:45:  Petruska Fatima 

  PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

T-SEJTES TOLERANCIA MECHANIZMUSOK ÉS JELÁTVITEL VIZSGÁLATA 

AUTOIMMUN ARTHRITIS MODELLBEN 

 

18:00:  Verbói Máté 

  Transzlációs Medicína Intézet 

Az akut pancreatitis szövődményeinek valamint a betegek életmódbeli tényezőinek korcsoport 

alapú összehasonlítása 
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Al Banna Nibal (IV) 

Anatómiai Intézet 

 

A nucleus raphe dorsalis szerotoninerg neuronjainak funkció változása krónikus stressz patkány 

modellekben 

Bevezetés: A stressz szervezetünk nem specifikus válasza egy feltehetően veszélyes ingerre, 

amely során biztosítja a homeostasis fenntartását. A krónikus és stressz hozzájárulhat 

hangulatzavarok kialakulásához, például a depresszióhoz. A nucleus raphe dorsalis (DR) 

szerotoninerg neuronjainak funkciózavara jelentősen hozzájárulhatnak a kórkép 

kialakulásához, mely során a szerotonin szint csökkent mennyisége figyelhető meg.  

Hipotézis: A hosszútávú krónikus stressz hatására csökken a szerotonin mennyisége 

neuronokban a nucleus raphe dorsalis területén.  

Módszerek: A kísérletben 60 db hím Wistar patkányt használtunk fel. 30 állatot napi 3 óra 

maternális deprivációnak (MD) tettünk ki az első 21 postnatalis napon, másik 30 db patkányt 

normál állatházi körülmények között tartottuk. A 28. naptól a 110. napig mindkét csoportból 

15-15 állatot krónikus variábilis enyhe stressznek (CVMS) tettünk ki. Az utolsó hét folyamán 

szukróz preferencia tesztet végeztünk. Végül állatainkat perfundáltuk, szerv (mellékvese) és 

szövetmintákat (agytörzs) vettünk.  

Eredmény: A szérum kortikoszteron szint csökkent az MD csoportokban a normál 

körülmények között tartott egyedekhez képest. A CVMS-nek kitett állatok relatív mellékvese 

tömege és kortikoszteron szintje magasabb volt, mint a kontroll állatoké. Szukróz fogyasztás 

szignifikánsan csökkent abban az esetben, ha az MD-t CMVS követte. A szerotonin tartalom 

és neuronszám a DR-ban csökkent abban az esetben, ha csak egyfajta stressz érte (MD vagy 

CVMS) az állatot, azonban ha mindkettő stresszhatás is érte, a neuronok száma megegyezett a 

kontroll normál tartású állatokhoz viszonyítva. 

Konklúzió: A CVMS és MD fokozott stressz tengely aktivitáshoz vezetett, mely fokozott 

depresszió-szerű viselkedéssel társult. CVMS hatására csökkent a neuronok szerotonin 

tartalma azonban a két stressz faktor megléte normalizálta azt, mely utalhat a peptid rendszer 

(mal)adaptációjára.   

 

Témavezető: dr. Kovács László Ákos, egyetemi adjunktus  
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Benavides Reyes Mária Luna (V) 

PTE KK Szívgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Osztály 

 

A pulzushullám érkezési idő (PAT) oszcillációjának háttere egészséges fiatalokban 

 

Napjainkban az okoseszközök széles körű elterjedése lehetővé teszi számos biológiai paraméter 

hosszútávú monitorozását, például az EKG és fotopletizmogram (PPG) segítségével. A kettő 

szimultán felvételéből meghatározható a pulzushullám érkezési idő (PAT), ami szoros 

összefüggést mutat az érfal rugalmassággal és a vérnyomással. A PAT több ponton mérhető, az 

értékek ettől függő oszcillációja figyelhető meg. Feltételezésünk szerint ez az oszcilláció a 

légzéssel függ össze. 

 

Adatbázisunkból tíz fiatal, egészséges önkéntes 4x5 perces EKG és PPG felvételét elemeztük: 

spontán, metronómmal egyszeresen és kétszeresen vezérelt légzési mintázatokkal. Periódusidő 

4500 ms (222,2mHz) belégzés:kilégzés arány 1:2 és 1:1. PPG referenciapontok: extrapolált 

talppont, 1/3-2/3 amplitúdó magasságában, csúcs, derivált csúcs. EKG-ból RR-intervallumokat 

számoltunk, melyek a légzési aritmiát (RSA) mutatják. Gyors Fourier-transzformációval 

számítottuk az RRI és PAT-sorozatok spektrumát, melyeket normalizált keresztkorrelációval 

hasonlítottunk össze.  

 

Az RSA-PAT maximális korrelációjának csoportátlaga adott légzési mintázatokra rendre 

0,89±0,05; 0,88±0,06; 0,87±0,06 és 0,86±0,07; az egyes referenciapontokon rendre 0,86±0,05; 

0,89±0,05; 0,82±0,08; 0,78±0,08; 0,85±0,1. A spektrumok frekvencia eltolódása légzési 

mintázatok szerint rendre: 0,80±2,01; -0,01±0,04; 0,00±0,00; -0,20±6,77mHz; az egyes 

referenciapontokon sorban: 0,00±0,00; 0,00±0,00; 0,25±0,40; 0,75±2,11; -2,68±8,99mHz.  

Minden légzési mintázat mellett az RSA és PAT kiváló korrelációját mértünk elenyésző 

frekvenciaeltolódással a spektrumban. A referenciapontok közül a legalacsonyabb, de még 

mindig jó korrelációt a csúcsnál számított PAT esetén kaptuk, melynek hátterében a csúcsi 

referenciapont meghatározásának bizonytalansága áll. A derivált PPG kivételével 1% alatti 

frekvenciaeltolódás adódott. Ennek oka a deriválás magas frekvenciájú zajokat kiemelő jellege, 

mely időzítési hibát okozhat.  

 

A PAT oszcillációja szoros keresztkorrelációt mutat az RSA-val mindegyik vizsgált 

referenciapont és minden légzési mintázat esetén egészséges önkéntesben. 

 

Témavezető: Dr. Hejjel László, egyetemi docens   
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Gárdos Bíbor (V) 

PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet Termofiziológia Tanszék 

 

Humán tej oligoszacharidok hatásának vizsgálata bakteriális endotoxinnal indukált lázra 

 

Bevezetés: Az újszülöttek halálozásának egyik leggyakoribb oka a szepszis, amelyet sokszor 

Gram-negatív patogének váltanak ki. Az anyatejben előforduló oligoszacharidok (humán tej 

oligoszacharidok; HMO) biológiailag aktív anyagok, melyek protektív szerepet játszhatnak 

újszülöttekben. Kutatásunk célja a különböző HMO-k antipiretikus hatásának vizsgálata 

bakteriális lipopoliszachariddal  (LPS) indukált lázválaszban in vivo egérmodellben. 

Módszerek: Vizsgálatainkhoz C57BL/6 típusú hím egereket használtunk. Az egerekbe két 

hetes prekondicionálását követően intraperitoneális kanült implantáltunk. A láz kiváltását 

megelőzően fiziológiás sóoldatban oldott különböző HMO-kat (2’FL, 3’FL, 3’SL, 6’SL, LNT, 

LNnT) adtunk ekvimoláris dózisban intraperitoneálisan. Két órával később kisdózisú LPS 

adásával lázat indukáltunk. A kontroll csoportok fiziológiás sóoldatot kaptak. A állatok 

maghőmérsékletét termoneutrális környezeti hőmérsékleten termoelemekkel detektáltuk. 

Eredmények: Fiziológiás sóoldattal előkezelt állatokban kisdózisú LPS adására, az 

elvárásoknak megfelelően, nagyfokú hőmérséklet emelkedést tapasztaltunk, amely csúcspontja 

(38,7±0,6°C) 120 perccel anyagadás után alakult ki (p<0,05). A 2’FL (10 mg/kg) és LNT HMO-

val előkezelt állatok esetében azonban a maghőmérséklet emelkedése szignifikáns (p<0,05) 

mértékben elmaradt a kontroll előkezeléshez képest, maximális értéke sorrendben 37,5±0,4 és 

37,6±0,3°C volt. A lázválasz csökkenése a többi vizsgált HMO (3’FL, 6’SL, 3’SL, LNnT) 

esetében nem volt tapasztalható (p>0,05).  

Következtetések: Eredményeink alapján a vizsgált HMO-k önmagukban nem voltak hatással 

a testhőmérsékletre, közülük kettő (2’FL, LNT) azonban az LPS által indukált lázválaszt 

szignifikánsan csökkentette, míg a többinél antipiretikus hatást nem tapasztaltunk. 

Eredményeink alapján az anyatejes táplálás kiemelt jelentőségűnek számít a bakteriális 

fertőzésekkel szemben, amely hatást bizonyos HMO-k révén hoz létre. 

 

Témavezetők: Dr. Pákai Eszter, Dr. Garami András   
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Petruska Fatima (V) 

PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

 

T-SEJTES TOLERANCIA MECHANIZMUSOK ÉS JELÁTVITEL VIZSGÁLATA 

AUTOIMMUN ARTHRITIS MODELLBEN 

 

A rheumatoid arthritis (RA) egy szisztémás autoimmun gyulladásos kórkép, mely a 

perifériás ízületeket érinti. A betegség jobb megismeréséhez több állatmodellt is alkottak, 

melyek közül a proteoglikán aggrekán indukált arthritis (PGIA) hasonlít leginkább a humán 

betegségre. Az autoimmun folyamatok során az autoantigéneket prezentáló dendritikus sejtek 

nem csak autoreaktív T-sejtek képződésében játszanak szerepet, hanem az autoimmunitást gátló 

tolerancia mechanizmusok alakításában is. Ismert autoantigén esetén számos kísérletes 

autoimmun modellben sikerült antigén specifikus toleranciát indukálni peptid vakcinálás 

segítségével.  

Laboratóriumunkban rendelkezésre áll egy T-sejt receptor transzgénikus egértörzs 

(TCR-TgA), melynek T-sejtjei a proteoglikán molekula G1 doménjén található domináns 

arthritogén „5/4E8”-as epitópot (70ATEGRVRVNSAYQDK84) ismerik fel, és fokozott 

érzékenységet mutatnak PGIA-re a kontroll egerekhez képest. 

Kísérleteink során TCR-TgA egereket szubkután oltottunk 10 ill. 20 µg palmitoilált 

ATEGRVRVNSAYQDK peptiddel, 2 naponta összesen 5 alkalommal a PGIA indukciót 

megelőző 2 hétben. Kontrollként kezeletlen TCR-TgA egereket használtunk. A peptid kezelést 

követően, az arthritis indukció során 4 alkalommal gyűjtöttünk vért minden kísérleti csoportban, 

és áramlási citometriával meghatároztuk a vér limfocita összetételét és aktivációs markerek 

expresszióját. A peptiddel kezelt egerekben a betegség kialakulása késleltetett, súlyossága 

szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll egerekhez képest. A klinikai képpel összhangban, a 

peptid kezelést követően emelkedett Treg számot, és a T helper sejtek csökkent aktivációját 

mértük.  

Kísérleteink alapján az ATEGRVRVNSAYQDK peptiddel történő vakcinálás 

ígéretesnek tűnik RA kezelésében. 

 

Témavezető: Dr. Olasz Katalin, egyetemi adjunktus 
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Verbói Máté, Bíró Botond 

PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet 

 

Az akut pancreatitis szövődményeinek valamint a betegek életmódbeli tényezőinek korcsoport 

alapú összehasonlítása 

 

Háttér, célkitűzések: Az akut pancreatitis (AP) egy súlyos gyulladásos kórkép, amely késői 

szövődményekhez vezethet. Az idős populációban a súlyos betegségek esetén nagyobb 

szövődményráta várható. Vizsgálatunk célja ezen szövődmények arányának, valamint a 

dohányzás és az alkoholfogyasztás  összehasonlítása 65 alatti (A) és 65 feletti (B) AP-n átesett 

betegekben. 

Módszerek: A GOULASH-PLUS egy obszervációs klinikai vizsgálat, melyben az AP-n átesett 

betegeket 6 évig követjük. Az vizsgálat első éves adatait elemeztük. Az endokrin funkció 

detektálásához HbA1C-t s orális glükóz tolerancia teszt eredményeit használtuk, az exokrin 

elégtelenséget széklet elasztáz teszttel mértük. Az anamnesztikus adatokat kutatási 

adminisztrátor segítségével kitöltött kérdőívből nyertük. A statisztikai elemzéseket Chi square 

teszttel SPSS.28.0.1 szoftver segítségével végeztük. 

Eredmények: 223 betegből 151 beteg tartozott az A, és 72 a B csoportba. Az A csoportban a 

dohányzók aránya 49% (n=74), míg a B csoportban ez 13% (n=9)(p<0,001). Az A csoport 56%-

a (n=84), míg a B csoport 37%-a (n=27) fogyaszt alkoholt (p<0,001). Az A csoportban a 

betegek 3%-ának (n=4), míg a B csoport 11%-ának (n=8) volt súlyos AP-e (p=0,028). Az A 

csoportban a betegek 12 %-ánál (n=17), míg a B csoport 21%-ánál (n=15) diagnosztizáltunk 

újonnan DM-t; a prediabetes aránya 23%(n=34) volt az A, és 51%(n=37) a B csoport esetében 

(p<0,001). Az A csoport 20%-ban (n=31) jelentkezett enyhe vagy súlyos fokú exokrin 

elégtelenség, a B csoportra vonatkozóan ez 11% (n=8).  

Következtetés: Az idős korcsoportban a súlyos AP valamint a DM és prediabetes 

kialakulásának aránya nagyobb volt, míg az exokrin elégtelenségben nem találtunk különbséget. 

Idős betegek AP-e és a szövődmények követése esetén nagyobb odafigyelés szükséges. 

 

 

Témavezető: Dr. Mikó Alexandra, egyetemi adjunktus 


