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TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024.

K+F projektek

Sorszám K+F projekt címe Egység neve
1. A dolmányos varjú (Corus cornix L.) debreceni városiasodása Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

2.
A hazai mézelő héh populációk (Apis mellifera L.) genetikai 
távolságbecslésének vizsgálata

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

3. A kárpáti borzderes szarvasmarha génmegőrzésének magyarországi lehetősége Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

4.
A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) tógazdasági kártételének vizsgálata és 
a védekezés lehetőségei

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

5. Broiler csirke hizlalaási eredménye a genotípus függvényében Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
6. Díjugrató sportlovak tenyészértékbecslése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
7. Élőeleség-dúsítástechnológia fejlesztése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
8. Élőhelyek kezelése őshonos háziállatokkal Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

9.
Exportképes halfajok (Barramundi; Vörös árnyékhal) ivadéknevelési és 
takarmányozási technológiájának fejlesztése

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

10. Funkcionális élelmiszerek élelmezési és egészségügyi értékelése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
11. Juh spermium mikroszkópos vizsgálata, szaporodásbiológiai vizsgálatok Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

12.
Különböző genotípusú növendék kosok hosszú hátizom szövetének proteomikai 
elemzése

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

13.
Különböző zsírtartalmú tápok etetésének hatása a hibrid csíkos sügér termelési 
paramétereire és húsminőségére

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

14. Magyar szürkemarha legeltetés Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

15.
Mitokondriális DNS vizsgálat hagyományos magyarországi lófajták genetikai 
variabilitásának meghatározására

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

16.
Nagyvadfajok zárttéri tartástechnológiájánal hatása különböző síkvidéki 
erdőállományokra

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

17. Omega 6:3 telítetlen zsírsavak hatása a sertéshús és -máj proteom összetételére Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

18. Piaci igényeknek és az éghajlatnak megfelelő juhok tenyésztése és nemesítése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

19. Sertés takarmányozási és genetikai vizsgálatok Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

20.
Száraz keveréktakarmányok hatékony nyomelem (CoCl2, MnCl2, ZnSO4) 
kiegészítési technológiájának kidolgozására

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

21. Tejelő szarvasmarha-telepek anyagáramlási folyamatainak modellezése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
22. Vadtáplálkozási lehetőségek és azok hatásai a fiatal erdőállományokra Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

23.
A humán malignus melanoma progresszióját, recidiváját  meghatározó 
molekuláris markerek kimutatása különböző invazivitással rendelkező 
melanoma sejtvonalakon

Egészségtudományok Doktori Iskola

24.
Gyulladásos és oxidatív markerek és a HDL funkciójának kapcsolata (Paragh 
György)

Egészségtudományok Doktori Iskola

25.
Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák 
genetikai eltéréseinek karakterizálására

Egészségtudományok Doktori Iskola

26. Melanoma diagnosztikai markerek tesztelése Egészségtudományok Doktori Iskola

27. Melanoma progresszió, Daganat őssejtek és metasztázisképzés  (Balázs Margit) Egészségtudományok Doktori Iskola

28. Oszteopontin expresszió szerepe a malignus melanoma progressziójában Egészségtudományok Doktori Iskola
29. Település- és Régiókutatási program Hatvani István Szakkollégium

30.
Bacskai Katinka: Eredményes tanári munka hátrányos kompozícióban. A tanári 
együttműködés jelentősége

Humántudományok Doktori Iskola

31. Garami Erika: A "tanulás" térszerkezeti sajátosságai Magyarországon Humántudományok Doktori Iskola
32. Kassainé Sólyom Beáta: Kulturális konfliktusok a 21. századi Európában Humántudományok Doktori Iskola
33. Soós Sándor: A zen mint filozófia Humántudományok Doktori Iskola
34. Szolár Éva: A Bologna-folyamat Magyarországon (1999-2009) Humántudományok Doktori Iskola
35. Tátrai Orsolya: Autonóm tanulás és az ifjú felnőttek Humántudományok Doktori Iskola

36.
Az oxidatív stressz okozta egészségkárosodások megelőzésére és (vagy) 
gyógyítására alkalmas potenciális farmakonok tervezése

Kémiai Tudományok Doktori Iskola

37. Fémion-ligandum-fluorid vegyeskomplexek mint potenciális PET készítmények Kémiai Tudományok Doktori Iskola

38. Heterogenizált homogén katalizátorok vizsgálata áramlásos reaktorban Kémiai Tudományok Doktori Iskola
39. Különleges tulajdonságú polimerek Kémiai Tudományok Doktori Iskola
40. Mikrofluidikai reaktorok alkalmazása homogénkatalitikus rendszerekben Kémiai Tudományok Doktori Iskola

41.
Szupermolekuláris komplexképződés vizsgálat makrociklusokkal funkcionált 
aerogélekkel

Kémiai Tudományok Doktori Iskola

42. A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüggései (Hüse Renáta) Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

43.
Monetáris politika az Európai Unióban a közös valuta bevezetésétől napjainkig - 
A 2007-2008-as gazdasági válság kereskedelmi kapcsolatokra gyakorolt hatása 
(Zsurka Géza)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

44.
Az exportszerkezet fejlődése Kínában, empirikus elemzés a szofisztikációs 
indexek alkalmazásával (Csabai Donát)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

45.
Az innováció gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása: az intézményrendszer 
szerepe (Kardos Anita)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

46.
Az intézmények kapcsolata a gazdasági teljesítménnyel, folyamatszabályozás, 
innováció és intézmények (Kupai Boglárka)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK
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TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024.

K+F projektek

Sorszám K+F projekt címe Egység neve
47. Az intézményrendszer szerepe a segélyezésben (Kalmár Gábor) Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK
48. Demokrácia és gazdasági fejlődés (Zolcsák Dóra) Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

49.
Kína nemzetközi kereskedelmi tendenciái a WTO csatlakozást követően 
(Csabai Donát)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

50.
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést elősegítő tényező az alacsony 
jövedelmű országokban (Bíró Ilona)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar TDK

51.
Ambrus Lídia: A TRPC6 csatorna és a hőérzékenység TRP-k kimutatása és 
esetleges szabályzó szerepe humán podocyta sejteken

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

52. Bartók Ádám: Ioncsatornák farmakológiai vizsgálata Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola
53. Bátori Róbert Károly: Protein foszfatázok vizsgálata Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

54.
Bécsi Bálint: Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmon-
rezonancia elvén alapuló mérési technikával

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

55. Boratkó Anna: Adaptor proteins in the vascular endothelium Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola
56. Dedinszki Dóra: The role of PP1 in UV sensitivity in keratinocyte cells Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

57.
Dilip Shreshta: Organization and distribution of CD1d receptors in relation to 
MHC proteins and lipid rafts on the membrane of a B lymphocyte

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

58.
Dr. Palicz Zoltán: Egy nagy stabilitású antifungális fehérje (PAF) Aspergillis 
ellen

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

59.
Dr. Ruzsnavszky Ferenc: Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós 
potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

60.
Geyer Nikolett: Módosult raktár által vezérelt kalcium belépés a MSTNCmpt-
dl1Abc egerekben

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

61. Kerekes Éva: Protein foszfátok kölcsönható partnereinek vizsgálata Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

62.
Kovács András: A humán plazmaproteomot reprezentáló Analitkönyvtár 
létrehozása, jellemzése és felhasználása monoklonális antitestproteomikai alapó 
antigénazonosításra

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

63. Lajtos Imre: ? Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

64.
Lakatos Petra: PARP-1 szerepe a fotodinámiás terápiában alkalmazott 
fotoszenzidizáló szerek hatásmechanizmusában

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

65.
Lakatos Petra: Poli-ADP-riboziláció szerepe az UVB és UVA sugárzás által 
kiváltott sejthalálban

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

66.
Mocsár Gábor: Interleukin-2/15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata T 
sejtekben

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

67.
Nagy Dénes: A muszkarin-típusú kolinerg receptorok és mitokondriális 
elhelyezkedésű TASK csatornák szerepe melanoma malignum sejtekben

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

68.
Nagy Zsuzsanna: RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő-eredetű 
ductalis adenocacinómából származó mintákon és sejtvonalakon

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

69.
Oláh Tamás: A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes 
regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

70.
Ruzsnavszky Olga: A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinocyták 
kalcium homeosztázisára

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

71.
Sipos Adrienn: A miozin foszfatáz lokalizációjának, szabályozásának és 
fiziológiai szerepének vizsgálata a sejtmagban

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

72.
Somogyi Csilla : A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai, és polimodális 
vanilloid receptorok, mint lehetséges mechanoszenzorok differenciálódó 
kondrocitákon

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

73.
Stefan Mittermayr: Glycoinformatics Assisted Elucidation of Complex Glycan 
Structures by Capillary Electrophoresis

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

74.
Szántó Magdolna: A poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) szerepe a 
mitokondriális metabolizmusban és a doxorubicin által okozott érrendszeri 
károsodásban

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

75.
Szilágyi Orsolya: A Kv1.3 csatornák immunológiai szinapszisba történő 
berendeződésének molekuláris háttere

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

76.
Váradi Tímea Erzsébet: Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB 
fehérjéket kifejező humán tumorokban

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

77.
Volkó Julianna: Interleukin - 2/15 receptorok és MHC glikoproteinek 
klasztereinek vizsgálata T sejteken

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

78. A WT1 gén mutációjának klinikai következményei Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola

79. Az etanol elősegíti az érfal simaizomsejtjeinek oszteoblasztos transzformációját Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola

80. Humán alternatív makrofág aktiváció speicifkus mRNS és miRNS vizsgálata Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola
81. Inflammoszóma vizsgálata immunkompetens sejtekben Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola
82. Laser scanning cytometry applications Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola

83.
A finnugor nyelvek nyelvújítási kérdéseinek vizsgálata (bibliafordításokon 
ke¬resztül)

Nyelvtudományok Doktori Iskola

84.
A francia és a provanszál nyelvjárások közötti határ megállapítása lexikológiai 
vizsgálatok alapján.

Nyelvtudományok Doktori Iskola

85.
A magyar spontán beszéd intonációs frázisokra bontása, az intonációs határok 
megállapítása és ennek bekapcsolása egy beszédfelismerő rendszerbe

Nyelvtudományok Doktori Iskola
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TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024.

K+F projektek

Sorszám K+F projekt címe Egység neve

86.
A nyelvi rendszerek és a kommunikáció jelenségeinek funkcionális/kognitív 
megközelítése

Nyelvtudományok Doktori Iskola

87. Az „evidencia” szerepe a nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetében Nyelvtudományok Doktori Iskola

88.
Az antik civilizáció története, különös tekintettel az antik és a középkori 
gemmákra, valamint egyéb művészettörténeti ill. kulturszociológiai 
tanulmányokra

Nyelvtudományok Doktori Iskola

89.

Az antik nyelvek (latin, görög) története, szöveghagyománya és szövegkritikája 
ill. ehhez kapcsolódóan közép- és neolatin szövegek feldolgozása ill. 
szövegbázis létrehozása, valamint mindezzel összefüggő irodalom- és 
kultúrtörténeti tanulmányok

Nyelvtudományok Doktori Iskola

90.
Az ófrancia novellairodalom elbeszéléselméleti vizsgálata a narratológia és a 
nyelvészet összefüggésének szempontjából

Nyelvtudományok Doktori Iskola

91.
Kontrasztív német-magyar szociolingvisztikai, grammatikai és 
szövegnyelvészeti vizsgálatok végzése

Nyelvtudományok Doktori Iskola

92. Nyelvészeti szempontok az elbeszélő irodalom vizsgálatában Nyelvtudományok Doktori Iskola

93. Nyelvtörténeti-szociolingvisztikai csoport: egy korszerű nyelvtörténet kibontása Nyelvtudományok Doktori Iskola

94.
Onomasztikai csoport: a tulajdonnevek újszerű, kognitív-összehasonlító 
bemutatása

Nyelvtudományok Doktori Iskola

95.
Párhuzamok és eltérések a magyar és az angol nyelvtan számítógépes 
implementációjában

Nyelvtudományok Doktori Iskola

96.
Szövegtani-stilisztikai csoport: textológiai és stiláris kérdések összefüggéseinek 
feltárása, ill. régi irodalmi szövegek feldolgozása

Nyelvtudományok Doktori Iskola

97.
XIX. századi mordvin szövegek digitalizálása; a képzők 
grammatikalizálódásának leírása

Nyelvtudományok Doktori Iskola

98.
A fotoferezis kezelés klinikai és imunnbiológiai hatásainak vizsgálata 
szisztémás sclerosisban

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

99. A Wiskott-Aldrich szindróma molekuláris pathológiája és modern terápiája Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

100.
Autoantitestek vizsgálata autoimmun kórképek alcsoportjainak 
diagnosztikájában

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

101.
Differenciálódási és aktivációs markerek citometriás vizsgálata primer 
immunhiányos betegségekben

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

102. Fehérje expresszió és funkció vizsgálata primer immundefeketusokban Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

103. Myeloid DC-k szerepe az effektor T sejt polarizációban atopiás dermatitisben Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

104. Myositis specifikus autoimmun folyamatok molekuláris biológiai értelmezése Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

105. T-helper sejtek megoszlása és funkcionális aktivitása újszülöttekben Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola

106. Autonom robot Informatikai Doktori Iskola

3/3
4



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola kutatási tevékenysége 

5



 

 
 

 

 

  

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

műhelyeinek támogatása 

Készült: 

Debrecen, 2013. október 7. 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola kutatási tevékenysége 

A beszámoló 

kiállítója 
Dr. Kovács András 

Beszámolási 

időszak 
2011.07.01 – 2013.09.30 

 

 

 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

 

A Doktori Iskola tevékenységéhez a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. projekt hozzájárult, a 

jelentésben szereplő munka megvalósulásához a program hozzájárult, a felmerülő költségeket 

részben finanszírozta. A DE AGTC MÉK Állattenyésztéstudományi Doktori Iskolában az 

alábbi kutatási tevékenység folyt az állattudományokhoz kapcsolódó területen. 
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1. Magyar szürkemarha legeltetés 
 

A kutatás célja gyepgazdálkodási, meteorológiai és etológiai alapkutatások végzése a 

Hortobágyon. A központi témája a Magyar szürke napi legelői viselkedésének vizsgálata. 

Növendékmarha és anyatehén gulyák megfigyelése történik.  

Általános célkitűzése a kutatásnak, hogy a magyar szürke napi viselkedését a lehető legapróbb 

részletességgel leírja. Ennek érdekében megfigyeli az egyes viselkedési elemek gyakoriságát 

és annak napi tartamát. A vizsgált viselkedési minták: legelés (mozogva, állva), itatás, 

mozgás, pihenés, kérődzés, játék, szopás, verekedés, vizelet- és bélsár ürítés, vakarózás, 

nyalogatás. 

A kutatási tervben előirányzott adatgyűjtést elvégeztem a vizsgált magyar szürke gulyában, 

illetve előzetes korrelációanalízist végeztem a jelenlegi adatbázisomban. Előzetes eredmények 

alapján a hipotézisünk, miszerint a legelő szarvasmarha extenzív körülmények között, 

érzékenyen reagál a környezeti változásokra (ezen belül is az időjárásra-

légnyomásváltozásra), megerősítést nyert. 

 

A kutatás jelenlegi fázisában a változékony időjárás következményeként a megfigyelt állatok 

viselkedésében rendszeres, jól észlelhető változások vannak, így további megerősítést nyerhet 

a kutatás egyik hipotézise, miszerint az állatok a csapadékos időjárást megelőző 24 órában 

nagyobb területet járnak be és intenzívebben legelnek. 

 

2012. nyarán az aszály miatt „felsült” legelő megnehezítette a megfigyelést, mert rövidültek a 

megfigyelésre alkalmas időszakok. Az irányított legeltetés nehezíti az adatfelvételezést, 

azonban jó alkalmam nyílt a pásztor és jószág kapcsolatának megfigyelésére. A pásztor-

kutya-magyar szürke hármas évszázadokon keresztül csiszolódott kapcsolata mai is csodálatra 

méltó.  

Szeptemberben a hőmérséklet csökkenésével és egy minimális csapadékot (5mm) követően a 

kísérleti legelőn friss gyep-növedék jelent meg, így a megfigyelt állatok újra szabadabban 

legelhettek, igaz többnyire a Hortobágy-folyó mentén és a leeresztő csatornák partján 

tartózkodtak. Szeptember 11-én, a Fekete-réttől 5 km-re északra, a Kungyörgyi-telep 

közelében kigyulladt egy nádas és a tűz közel 200 ha gyepterületet is felperzselt. A 

megfigyelési napok során fotó-sorozatot készítetten a terület regenerációjáról. Már 3 héttel a 
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tűz után, 5-10 cm-es fű-hajtások jelentek meg a területen. További konzultáció szükséges a 

természetvédő kollégákkal a tűz és a legelők kapcsolatáról.   

 

 

 

 

2012 őszén a megfigyelt gulyától leválasztották a borjakat. Ezzel az első héten teljesen 

felborult a tehenek napi viselkedése (visszajártak a karámhoz és keresték a borjakat). A 

következő hetekben viszont kezelhetőbbek lettek, igaz a friss – magas víztartalmú – füvű 

legelők iránti vonzalom miatt, voltak problémák a gulyával.  

A Kungyörgyi leégett legelő teljesen regenerálódott, Jelenleg 5-10 cm-es gyep borítja a 

területet. A nádas nehezebben regenerálódott (vélhetőleg a magasabb vízigény miatt).    

Ebben a hónapban (2012 november) volt alkalmam több alkalommal, éppen front-

átvonuláskor megfigyelni az állatok viselkedését. Továbbra is megerősítést kaptam, hogy az 

állatok zavartabban viselkednek melegfronti hatásnál. Dr. Kovács Alfréddal (SZIE-

Állattenyésztés, Zoometeorológia) történt konzultációt követően, további megfigyeléseket 

végeztem a levegő iontartalmával kapcsolatban. Talaj menti, illetve 150 cm-es magasságban. 

A leégett legelő rehabilitációja befejeződött. 

2012. szeptember 18. 2012. október 3. 

2012. október 31. 
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Eredmények és értékelésük  

A meteorológia szerint a tartósan magas, 1005 hPa-t meghaladó légnyomásérték stabil, 

többnyire frontmentes, derült időt jelent, ami a megfigyeléseink szerint, az állatok nyugodtabb 

viselkedéséhez vezet. A nyugodt állatok több időt fordítanak takarmányfelvételre. 

Gyakorisági vizsgálatra alapozott eredményeink szerint az látszik, hogy frontmentes időben és 

hideg fronti hatáskor, az állatok jobban mutatják a takarmány felvételi viselkedést, mint 

meleg fronti hatás esetén. 

 

Viselkedési jellemzők megoszlása megfigyelési gyakoriságban kifejezve, különböző 

fronthatás alatt 

Viselkedési jellemző Nincs fronthatás Meleg front Hideg front 

Takarmány felvételi viselkedés 93% 47% 95% 

Szexuális viselkedés 2% 10% 0% 

Helyváltoztató és szociális 

viselkedés 
5% 43% 5% 

Forrás: Saját mérés, 2011 

 

Hidegfronti és frontmentes időjárással összefüggésbe hozható magas (P≥1000hPa) légnyomás 

érdemben befolyásolja az állatok által megtett távolságot. Vizsgálatunk szerint magas 

légnyomás mellett az állatok nagyobb távolságot tesznek meg (7-8 km), mint 1000 hPa alatt. 

A statisztikai vizsgálat alapján a két tényező között szoros a kapcsolat (r=0,704; P≤0,05), ami 

alátámasztja azt a régóta ismert megfigyelést, hogy stabil időjárás esetén az állatok közérzete 

kiegyensúlyozott, mozgásuk élénkebb, aktivitásuk megnő és ezek eredője a nagyobb megtett 

távolság. 
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A légnyomás és a naponta megtett távolság közötti kapcsolat 
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2. Funkcionális élelmiszerek élelmezési és egészségügyi értékelése 
 

A kutatás során a funkcionális élelmiszerekkel foglalkozunk. Olyan feldolgozott 

élelmiszerekkel, amelyek tápláló jellegük mellett élettanilag kedvező hatású komponenseket 

tartalmaznak: erősítik a szervezet védekező mechanizmusait, hozzájárulnak betegségek 

kockázatának csökkentéséhez, javítják a fizikai állapotot és lassítják az öregedést. 

Céljaink között szerepel, hogy felmérjük a különböző módon előállított, hozzáadott értékkel 

rendelkező élelmiszerek színének, rághatóságának, ízének, kedveltségének mértékét. 

Szeretnénk felmérni az egészséges önkéntesek életminőségének esetleges változását a 

különböző funkcionális élelmiszerek fogyasztásának következményeként. 

Szándékunkban áll megállapítani, hogy a vizsgálatban résztvevők a jövőben tervezik-e a 

funkcionális élelmiszer rendszeres fogyasztását. 

A funkcionális élelmiszerek esetleges egészségre gyakorolt hatásainak elemzése. 

Szeretnénk segíteni a funkcionális élelmiszerek köztudatba való beépülését. 

 

A beszámolási időszak tevékenysége:  

1. Piackutatás  

A vizsgálatok előkészítése során fontos, hogy feltérképezzük, milyen funkcionális termékek 

vannak a piacon, melyek hatóanyagai tudományosan ellenőrzöttek. 

A PubMed adatbázis használatával számos irodalmat feldolgoztunk a dúsított savanyított 

tejtermékekről és húsfélékről, tanulmányoztuk az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok menetét. 

2. Dúsító anyagok (vitaminok, ásványi anyagok, egyéb bioaktív anyagok) feltérképezése: 

Felvettük a kapcsolatot Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézettel. 

Áttanulmányoztuk a kérdéssel kapcsolatos jogszabályokat. (Pl.: 55/2011. (IX. 20.) NEFMI 

rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadásának egyes kérdéseiről, 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2011. 

október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 2008/100/EK 

bizottsági irányelv (2008. október 28.) az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK 

tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, stb.) 

Felvettük a kapcsolatot az Auguszta Gyógyszertárral, a Humanpharma Kft. és a 

Hungaropharma Zrt. nagykereskedésekkel, ahol érdeklődtem az anyagok beszerezhetőségéről. 

3. Funkcionális élelmiszervizsgálatokba bevonásra kerülő egészséges fogyasztók jellemzése  
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Megfogalmaztuk milyen paraméterekkel rendelkező önkéntesek vehetnek részt a 

vizsgálatban. 

18-65 év közötti férfi és nő önkénteseket várunk. 

Figyelembe vettük az alanyok testsúlyát és BMI értékét, melynek 19 és 25 között kell lennie, 

tehát nem vonhatunk a vizsgálatba kórosan sovány, vagy túlsúlyos embert. 

Kérdőívet készítettünk, hogy felmérjük az önkéntesek egészségi állapotát. Ebben 

megkérdezzük, önmagát egészségesnek tarja-e, cukorbeteg-e, egyéb krónikus betegsége van-

e, milyen a fizikai aktivitása, káros szenvedélyektől mentes-e (dohányzás, túlzott 

alkoholfogyasztás). Felmérjük a gyógyszer- és étrend-kiegészítő fogyasztását is. 

Az elkövetkező időszakban fogjuk kiválasztani a kritériumoknak megfelelő alanyokat. 
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3. A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) tógazdasági kártételének 
vizsgálata és a védekezés lehetőségei 

 

A kutatás fő feladata, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kezelésében lévő tavakon 

meghatározza, és tudományos módszerekkel mérje a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) 

jelenlétéből eredeztethető haltermelésben okozott kár mértékét. 

 

A vizsgálatok célja 

A vizsgálatunk célja, hogy feltárja azokat a tényezőket, melyek a nagy kárókatona 

fölszaporodásához vezetett. Bromatológiai vizsgálatokkal kívánjuk fölmérni, melyek halfajok 

képezik a nagy kormorán fő táplálékát a különböző időszakokban és helyeken. Ezek milyen 

arányban vannak jelen az év folyamán.   

Konkrét adatokkal kívánjuk alátámasztani, mekkora környezeti nyomást gyakorolnak 

közvetlenül és közvetve a haltermelésre és milyen arányban van jelen az általuk okozott kár.  

Olyan környezet- és természetbarát riasztási módszereket kívánunk alkalmazni, mellyel a 

haltermelés termelési biztonságát növelni tudjuk az esetlegesen okozott veszteséget, 

jelentősen mérsékelhetjük.  

Egész évben folyamatos megfigyeléssel kívánunk élni a fokozott kártételnek kitett 

ivadéknevelő, nyújtó tavak körül.  

Helyes állománykezelési stratégiát kívánunk fölállítani, melyet nemcsak kutatási 

területünkön, hanem az egész országban is sikerrel tudnak majd alkalmazni 

 

Kutatásunk 2012. februárjában vette kezdetét. Ekkor fölvettük a kapcsolatot a Hortobágyi 

Halgazdaság Zrt.-vel és közös megfogalmazásra kerültek a vizsgálandó célok, a kutatás évi 

ütemezése, a kutatási területek (halastavak) kijelölése valamint a szükséges eszközök 

meghatározása.  

Több alkalommal voltam már a területen a nagy kárókatona távcsöves és teleszkóppal történő 

megfigyelése céljából. Az összes tóegység végig járására is sor került, valamint tájékozódtam 

arról, hogy mely tavakon milyen korú halállomány került kihelyezésre. Ezt nagyon fontos 

tudni, hiszen a riasztási módszereket célzottan a legveszélyeztetettebb korú (ivadék, 1-2 

nyaras) halállomány védelméhez tudjuk ezáltal igazítani és beállítani.  
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A kárókatona riasztás mellett fegyveres gyérítés is zajlik a tavakon. Ehhez a halgazdaságnak 

minden évben megfelelő engedélye van az illetékes természetvédelmi hatóságtól. Ahhoz, 

hogy valaki a nagy kárókatona gyérítésben részt vegyen a természetvédelmi hatóság által 

kötelezően előírt hatósági vizsgával és engedéllyel kell rendelkeznie. Ez a vizsga 2012. május 

9.-én megtartásra került a Csécsi-halastavaknál. A halőrök és a szakszemélyzet oktatása 

megtörtént 

Szakirodalmi adatokból kiderül, hogy tavasszal a költés idején a nagy kárókatonák 

egyedszáma lecsökken a halastavak mellett. Több alkalommal végezett előzetes terepi 

felmérésünk (Virágoskúti-halastavak, Elepi-halastavak, Csécsi-tavak) is ezt igazolta. Néhány 

egyedet sikerült csupán megfigyelni. A fegyveres gyérítésre, melyre munkánk nagy részben 

támaszkodik egyes tavakon a természetvédelmi hatóság korlátozása miatt (egyéb védett fajok 

szaporodása, költése) csak június közepétől engedélyezte. A gyérítési tevékenység így 

alkalmazkodva a természetvédelmi hatóság előírásaihoz a megfelelő tavakon történt.  

A 2012-es esztendőben a halőrökkel és szakszemélyzettel együttműködve végeztük a tavak 

mellett a gyérítést, folyamatosan egész évben. Összesen 141 példány került begyűjtésre és 

gyomortartalmi vizsgálatra.  Emellett monitoring rendszerben havi felmérést is végeztünk a 

mintaterületként kijelölt tavakon. Ezt minden hónap 15. napján ± 1 nap eltéréssel végeztük. 

Igyekeztünk a megfigyeléseket úgy időzíteni, hogy a lehető legjobb időben végezzük. Minden 

nap reggelén illetve a késő délutáni órákban, amikor a madarak a legaktívabb időszakukat élik 

végeztük. Ennek eredménye képen összeállt egy adatsor, amely lefed egy egész évet. Így az 

adatsorok elemzésével már láthatjuk, mely tavakon fordultak elő legnagyobb arányban, s ott 

milyen korú halállományt neveltek. Ezzel a későbbiekben a védekezési eljárásokhoz konkrét 

javaslatokat tudunk majd tenni, a halgazdaság felé. A megfigyeléshez 8X40-es, 10X50-es és 

8X65-ös kézi távcsöveket valamint nagy nagyítású teleszkópokat alkalmaztunk Az 

egyedszám rögzítésnél a látható egyedeket számoltuk, függetlenül attól, hogy a vízen 

táplálkozott vagy a tó fölött repült. A repülő madarakat csakis akkor számoltuk, ha az egyed a 

kiválasztott tó felett tartózkodott. Egyéb más esetben nem rögzítettük. 

 

Eredmények 

Vizsgálat időtartama 2012. április 1-től 2012. november 30.-ig tartott. A vizsgálati területek 

körét kibővítve több tóegységen és a tóegységeken belül több tavon is végeztünk felméréseket 

havi rendszerességgel. Vizsgálataink eredményét az alábbi táblázat mutatja be.  
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A Hortobágyi Halgazdaság mintaterületein megfigyelt kárókatonák egyedszáma 

 

Tóegység ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. 

Fényes V. 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ivadéknevelő II. 0 0 0 0 1 4 3 8 

Ivadéknevelő 

tavak 
0 0 0 0 1 4 3 10 

Fényes I. 4 2 1 2 0 3 2 3 

Fényes II. 2 0 0 2 2 4 8 2 

Gyökérkút IX. 0 0 0 0 0 2 3 6 

Gyökérkút XI. 0 2 0 2 2 4 12 5 

Nyújtó tavak 6 4 1 6 4 13 25 16 

Balmazújváros I. 2 1 0 30 0 41 14 7 

Fényes III. 6 5 0 0 0 6 4 2 

Fényes IV. 0 0 0 0 0 7 14 6 

Gyökérkút X. 0 0 0 0 0 12 8 7 

Piaci tavak 8 6 0 30 0 66 40 22 

Gyökérkút VI. 1 2 0 1 0 3 6 2 

Öregtavak III. 3 3 20 20 60 80 50 60 

Öregtavak IV. 9 12 5 6 40 30 20 20 

Öregtavak Kondás 180 160 180 200 70 30 15 0 

Másodhasznosítású 

tavak 
193 177 205 227 170 143 91 82 

 

Mint látható a kárókatonák egyedszáma a hónapokat tekintve rendkívül nagy változatosságot 

mutat. Egyes tavakon a nyári hónapokban alig tartózkodik ott kárókatona, mígnem ősszel és 

télen a számuk megsokszorozódik a hozzájuk érkező baltikumi, finn, lett és egyéb más 

országokból érkező telelő állománnyal. (Pl.:Balmazújvárosi I.-es tó) Ezt a kézre került gyűrűs 

madarak adatai is bizonyítják 

Az északi területekről érkező madarak vonulása szeptember elején indul meg. Ekkor a piaci 

és nyújtó tavakon a számuk jelentősen megugrik. A vonulás egy-egy erőteljesebb északról 
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érkező időjárási front előtt akár tömeges is lehet. A madarak több hullámban érkeznek. Ezt 

egyéb irányú megfigyeléseink rendkívül jól alátámasztják.  

A másodhasznosítású tavakon megfigyelt egyedszámok vélhetően a zavartság hiányának és a 

szigorú védelemnek köszönhető. Ebbe a kategóriába leginkább az Öregtavak területe tartozik. 

Az itt rendszeresen előforduló magas egyedszámra egy másik lehetséges magyarázat, a terület 

szélén található költő kolónia. Az adult madarak és a fiatalok leginkább a közelség miatt 

részesítik előnyben ezeket a tavakat. 

Az ivadéknevelő tavakon rendkívül kevés egyedet sikerült lokalizálnunk. A madaraknak 

leginkább megfelelő méret az 50-300 gr közötti halak. Az ivadéknevelő tavakon vélhetően a 

halak mérete, mint limitáló tényező jelentkezik. A nagy kárókatonával rokon fajnak, a kis 

kárókatonának (Phalacrocorax pigmeus) viszont éppen ideális az itt található 15-65 gr közötti 

mérettartományú hal. Mivel azonban a faj fokozott védett státuszú, így sem riasztási sem 

gyérítési tevékenység nem lehetséges. Ezeken a tavakon (Fényes V.; Ivadéknevelő II.) kevés 

számú egyedet rögzítettünk. 

 

Bromatológiai vizsgálatok előzetes eredményei 

A halakat gyakoriság szerint is értékeltük. Az alábbi táblázat jól példázza, hogy erőteljes 

ponty preferencia érvényesül a mintákban. Összesen 92 halegyedet sikerült találnunk a 

kárókatonák gyomrában. Átlagosan ez 1,8 hal/madár egységben adható meg a madarak akkori 

pillanatnyi gyomortartalma alapján. 
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A halak százalékos megoszlása és előfordulásuk 

 

Faj Össz. Darabszám Százalékos megoszlás 

Ponty 50 54,34 

Fogas süllő 9 9,78 

Harcsa 2 2,17 

Csuka 1 1,08 

Törpeharcsa  4 4,34 

Amur 1 1,08 

Dévérkeszeg 6 6,52 

Busa 7 7,60 

Sügér 1 1,08 

Ezüst kárász 1 1,08 

Ismeretlen faj 10 10,86 

Összesen 92 100 

 

Összesen 92 halegyedet sikerült találnunk a kárókatonák gyomrában. Átlagosan ez 1,8 

hal/madár egységben adható meg a madarak akkori pillanatnyi gyomortartalma alapján. A 

legkisebb mennyiség 1 hal/madár, míg a „rekordot” 2012. szeptember 26.-án az akadémiai 

tóegység II. taván lőtt fiatal kárókatona tartja, melynek gyomrában 6 db ponty ivadék volt 

(67gr, 34gr, 26gr, 28gr, 15gr, 47gr). Számos esetben fordult elő 2-3 illetve 3 madárnál 

találtunk 4 db hal/madár adagot. 

A madarakban talált halak nemcsak az egyedszáma változatos, hanem az össztömeg alapján is 

kategorizálni kívántuk őket. Ennek alapján 7 kategóriát állítottunk föl, mely a begytartalom 

összes tömege alapján lett meghatározva. 
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Példány adatok a tömeg kategóriákban 

 

Tömeg kategória Példány (begytartalom alapján) 

1-30 17 

31-60 11 

61-90 4 

91-120 7 

121-150 2 

151-180 5 

181-210 5 

 

Mint az adatokból, kiderül a legtöbb minta 1-60 gr össztömeg közzé esik. A minták alapján az 

elfogyasztott halak összes testtömege 4063 gr. Így a halak átlag súlya, mely a kárókatonák 

gyomrában megtalálható volt 44,16 gr/halegyed, illetve az egy kárókatonára (begytartalom) 

jutó átlagos haltömeg 79,66gr/kárókatona egyed/nap Ezzel később a kárókatonák számát 

összevetve realizálni lehet az adott évben, az átlagos napi fogyasztást figyelembe véve, a 

madarak által elfogyasztott halmennyiséget.  

 

Összegzés 

A kárókatonák egyedszáma a vizsgálatok alapján nyáron a másodhasznosítású tavakon 

folyamatosan csökken, míg ősszel a nyújtó, piaci és ivadéknevelő tavakon emelkedő 

egyedszámot mutat. A másik ok, amiért a kárókatonák egyedszáma növekszik, a minden év 

szeptemberében beinduló vonulás. Ilyenkor folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek 

a halastavak területére, ami emeli az itt tartózkodó populáció egyedszámát. Az emelt létszám 

megnövekedett nyomást is jelent a környező tavak halközösségére. A védekezés ekkor 

különösen fontos a halgazdálkodóknál, így a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. területein is. A 

másik jelentős periódus az év folyamán a késő tavaszi és kora nyári hónapok, vagyis az aktív 

fióka nevelési időszak. Ekkor hasonlóan az őszi megnövekedett populációhoz, a fejlődő 

fiókáknak van szükségük nagy mennyiségű táplálékra. 

Az egyes tóegységek, különösen az Öregtavak, területe jelentős számú kárókatonának adnak 

táplálkozási lehetőséget. Nemcsak a tavak és tóegységek, hanem az egyes évszakok és 

hónapok tekintetében is jelentő eltérés mutatkozik a megfigyelt egyedszámok. 
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Saját tapasztalat, illetve megfigyelés alapján, melyet tudományosan nem lehet pontos 

tényekkel bebizonyítani, elmondható, hogy erősebb időjárási frontok betörése előtt (főleg 

északias légáramlással) 1-3 nappal növekszik meg jelentősen a kárókatonák egyedszáma, míg 

a front elhaladta után 1-3 nap „pihenő” következik. Ezt a halászok megfigyelései illetve saját 

feljegyzéseink alapján lehet elmondani. 

 

Javaslatok 

Mindenképpen javasolható, hogy a további monitoring rendszerű vizsgálatok folytatásra 

kerüljenek. Célszerű lenne a nagy kárókatona mellett a kis kárókatona egyedszámát is 

folyamatosan rögzíteni a különböző tóegységeken. Mivel a két faj felelős leginkább a 

tavakban lévő halállomány csökkentéséért.  

A gyomortartalmi minták alapján pontosan lehet becsülni az elfogyasztott hal mennyiségét. 

Ahhoz, hogy minél szélesebb körű reprezentatív minta kerüljön vizsgálat alá, szükséges, hogy 

minél több egyedről legyen adatunk. Nemcsak a lőtt, hanem esetlegesen az élve fogott 

példányok is rendkívül sok információval tudnának szolgálni. Itt kell megemlíteni a 

gyűrűzést, mint egyedi jelölést és az abból származó adatokat. Mivel külföldi gyűrűs madarak 

csak ritkán kerülnek kézre (2012-ben 2 példány Észtországból) a hazai gyűrűs példányok 

kézre kerülése is hasonló értékes adatokkal szolgálhat. 

 

A fenti eredmények az elmúlt félévben a következő megfigyelésekkel bővültek: 

 

A korábbi év gyakorlatához hasonlóan, 2013 februárjától kezdődően a kárókatonák számának 

további folyamatos, monitoring rendszerű nyomon követése történt a Hortobágyi Halgazdaság 

Zrt. kezelésében lévő tavakon. Minden hónap 15. napján ± 1 nap eltéréssel a környezeti 

tényezőket figyelembe véve történtek a megfigyelések a kiválasztott mintaterületeken. 

Minden megfigyelés azonos ideig, leginkább 1-1,5 óra időtartamban és azonos megfigyelési 

pontokon történt. Ennek köszönhetően egész évben folyamatosan nyomon tudjuk követni a 

kárókatonák egyedszámát, a madarak kártételének leginkább kitett tavakon.  

 
A vizsgálatunkban a halastavak területén a védekezés és gyérítés során kézre került madarak 

biometriai felmérése és begytartalmi vizsgálata történt meg 2013. februárjától 2013. 

októberéig mintegy 60 példányt sikerült így megvizsgálni. Pozitív begytartalmat mintegy 40 

egyednél lokalizáltunk, majd az elfogyasztott halak pontos beazonosítása történt, valamint a 
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teljes illetve standard testhossz felvétele. Ezen kívül az egyed súlyát is rögzítettük. Ennek 

alapján pontos képet kaphatunk a madarak halfogyasztási szokásairól, valamint az 

elfogyasztott halmennyiségről. A madarak rendszeres számlálását, az ott kapott eredményeket 

összevetve a boncolás során kapott eredményekkel kiszámítható az elfogyasztott hal éves 

mennyisége. Ezen vizsgálatokkal tehát konkrét adatokkal szolgálhatunk a halgazdálkodó 

számára, az éves halkiesésről, melyet a kárókatonák okoznak. Az elfogyasztott halak mérete 

között rendkívül nagy differencia volt. Az általunk lokalizált legnagyobb hal 244 gr volt, míg 

a legkisebb mindösszesen 7 gr. Az elfogyasztott halak számában is nagy különbségek voltak. 

Akadtak egyedek melyekben csupán csak 1 halegyedet illetve találtunk olyan madarat 

melyben 7 hal volt. Az elfogyasztott halak faji diverzitása is rendkívül magas volt. 11 halfaj 

egyedeit mutattuk ki a mintákból. Legnagyobb arányban a halastavakban tenyészett pontyot 

fogyasztották.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zsákmányolt halak egyedszámai a vizsgált mintákban 
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4. Broiler csirke hizlalási eredménye a genotípus függvényében 
 

Az emberiség állati eredetű élelmiszer-igényének kielégítésére az egyik leghatékonyabb mód 

a csirkehízlalás. A brojlerekkel kedvező takarmány felhasználás mellett, gyorsan és nagy 

tömegben lehet előállítani húst. 

Vizsgálataink során Ross 308 végtermék, Cobb 500 végtermék és Ross szülőpár hibridek 

jércéinek és kakasainak termelési (élősúly, takarmányértékesítés) és vágási eredményeit 

(grillsúly, mellsúly, combsúly, combfilé súlya, mellfilé súlya), valamint egyes húsminőségi 

paramétereit hasonlítottuk össze.  

 

Eredmények 

Megállapítható, hogy a Ross szülőpár egyes vonalainak ellenivara az átlagos élősúlyt tekintve 

(nőivar: 2643 g; hímivar: 3089 g) fölülmúlta a Ross 308 és a Cobb 500 hibrid egyedeinek 

átlagsúlyát. Tény ugyanakkor, hogy szignifikáns különbséget csak a különböző genotípusú 

jércék élősúlyai között tapasztaltunk. A Ross szülőpár ellenivarai mutatták 42 napos korban a 

legkisebb különbséget az átlagsúlyokat illetően. A legkisebb átlagsúlyt mindkét ivarban a 

Cobb 500 hibrid mutatta (nőivar: 2443 g; hímivar: 3052 g). Takarmányértékesítő-képességben 

a nőivarú egyedek a Ross 308 hibrid jércéinek kivételével gyengébb eredményt mutattak. 

A vágás utáni paraméterek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a Ross szülőpár ellenivarai 

az átlagos grillsúlyt, egészcomb súlyt és felső comb súlyt tekintve fölülmúlták a Ross 308 és a 

Cobb 500 hibrid egyedeinek átlagsúlyát. Szignifikáns különbséget e tekintetben, csak a 

grillsúly és az egészcomb súly esetében tapasztaltunk.  

A csontos mell, és a mellfilé súlyában a Ross szülőpár apai vonal jércéi gyengébb eredményt 

mutattak, mint a másik két genotípus. A kakasok esetében ennek ellenkezőjét tapasztaltuk: a 

Ross szülőpár anyai vonal kakasai rendelkeztek a legnagyobb átlagos csontos mellsúllyal. 

A felső comb és a combfilé súlyok átlagában a genotípusok között egyik ivarban sem volt 

statisztikailag igazolható különbség. 

 

A Ross jércék mellizomzatának színe eltért a Cobb és a Ross szülőpár egyedekétől, a hús 

színe szignifikánsan sötétebb volt a másik két genotípushoz viszonyítva, L* értékei 2-2,5 

egységgel nagyobbak voltak. A színegyenletességet tükröző adatok szerint a Ross szülőpár 

apai vonal jércéinek mellhúsa egyenletesebb színű volt a Cobb végtermék jércék mellhúsánál. 
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A kakasok mellhúsának színkoordinátáit összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a Ross 

szülőpár anyai vonal kakasok mellizomzata statisztikailag igazolhatóan sötétebb volt a másik 

két vizsgált csoporténál a genotípus átlagok 2-3 egységgel világosabbak voltak a Ross és a 

Cobb végtermék egyedek esetében. Az egyedek mellizmának színegyenletesség értékeit 

tekintve, a Cobb hibrid kakasai szignifikánsan egyenetlenebb mellhús színt mutattak. 

A comb izmok mindhárom hibrid, mindkét ivarában sötétebbek voltak, mint a mellizom. Az 

egyedek combhúsának húsminőségi jellemzőit összehasonlítva – egyetlen kivételtől eltekintve 

(b*) – egyik ivarban sem találtunk statisztikailag igazolható különbséget a genotípusok 

között. A sárgaság mértékét tükröző adatok szerint a Ross szülőpár apai vonal jércéi 

szignifikánsan nagyobb mutatóval rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy a combizom színe a 

barnásabb árnyalat felé tolódik, az élénkebb rózsaszínhez képest. 
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5. A kárpáti borzderes szarvasmarha génmegőrzésének 
magyarországi lehetősége 

 

A borzderes szarvasmarha kárpáti fajtaváltozatának Mikóházán található állományát 

vizsgáltuk. Minden vizsgált egyednél 14 testméretet vettünk fel. Ezt követően megkezdtük a 

szükséges genetikai minták gyűjtését az állományból, valamint felvettük a kapcsolatot néhány 

lehetséges további állomány tulajdonosaival. 

A fajtaváltozat küllemi jegyeinek (testfelépítés, szőrszín, szarvalakulás) meghatározásához 

megkezdtük az állomány digitális adatfelvételezését. A műveletet a jövőben rendszeresen 

ismételni fogjuk a később kialakításra kerülő tehéncsaládok küllem-alakulásának 

nyomonkövetéséhez.  

A Mikóházán tartott borzderes tehenek, üszők és fiatal borjak testméreteit oltófolyosóban 

vettük fel. A testméretek felvételéhez Lidtin–botot, állatmérőszalagot illetve ívkörzőt 

használtunk. Az általunk felvett 14 testméret a következő: farmagasság, marmagasság, 

mellkasmélység, dongásság, övméret, farhosszúság, törzshosszúság, testhosszúság, három 

ponton mért farszélesség, szárkörméret, fejhosszúság és homlokszélesség. A farszélességet 

csípőszögletnél, combtőnél és ülőgumónál mértük. A testméret-felvételezésének célja részben 

a környező országok borzdereseivel való összehasonlítás, részben a borjak gyarapodási 

ütemének felmérése. 

Megkezdtük a mikóházi állománytól a genetikai vizsgálatokhoz szükséges vér és 

szőrmintáinak begyűjtését. Felvettük a kapcsolatot egy gyűrűsi gazdálkodóval, egy kisebb 

borzderes állomány tulajdonosával. Megbeszélést folytattunk egy tervezett szarvaskői 

állomány ügyében is, ahová májusban meg is kezdődött az első borzderes egyedek 

karanténozása. Tanszékünk az Állattenyésztési Hatóságtól öt évre szóló engedélyt kapott a 

fajta magyarországi tenyésztésére. 

 

A korábbiakban begyűjtöttekkel együtt genetikai vizsgálathoz előkészítettünk összesen 300 

külföldi (rokon-fajták egyedeitől) származó és 60 magyarországi borzderes mintát, amelyek 

közül gondos válogatás után sikeresen szekvenálásra került mindösszesen 50 egyed mintája. 

A szekvenátumokat Mega program segítségével hasonlítottuk össze. 
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Eltérő bázisok a kiválasztott D-loop régióban 
 

 
 
TEJVIZSGÁLAT 
 
A fajtát tartó három telepről tejmintát gyűjtöttünk, melyeket az Agrár Műszerközpont 
segítségével tejzsír- és tejfehérje-tartalom, hamutartalom, valamint zsírsav-összetétel 
szempontjából vizsgáltunk. 

 
A borzderes tehenek tejének összetétele (m/m%) 

 

Összetevő 
Mintavétel helye 

Átlag 
Gyűrűs Pilisszentlászló Mikóháza 

Szárazanyag  14,10 13,83 12,60 13,57 

Tejzsír  5,58 5,72 4,03 5,16 

Tejfehérje  2,91 2,81 3,39 3,03 

Tejcukor 4,92 4,63 4,37 4,66 

Hamu  0,69 0,67 0,81 0,72 
 

25



 

 
 

 
A borzderes tehenek tejének zsírsavösszetétele (m/m%) 

 
              Zsírsav  Mintavétel helye 

Átlag 
Képlet Elnevezés Gyűrűs Pilisszentlászló Mikóháza 

C4:0 Vajsav 1,78 1,25 0,55 1,23 
C6:0 Kapronsav 1,21 1,14 0,49 0,97 
C8:0 Kaprilsav 0,52 0,71 0,20 0,48 
C10:0 Kaprinsav 1,59 2,12 1,03 1,56 
C11:0 Undekánsav 0,00 0,02 0,00 0,00 
C12:0 Laurinsav 2,03 3,14 1,53 2,21 
C13:0 Tridekánsav 0,00 0,03 0,00 0,01 
C14:0 Mirisztinsav 9,80 12,04 8,61 10,12 
C14:1 Mirisztoleinsav 0,64 0,64 0,31 0,54 
C15:0 Pentadekánsav 1,38 1,27 1,11 1,27 
C15:1 Pentadecénsav 0,33 0,39 0,32 0,35 
C16:0 Palmitinsav 34,35 32,10 31,07 32,69 
C16:1 Palmitoleinsav 1,05 0,93 0,69 0,91 
C17:0 Margarinsav 1,12 0,78 1,13 1,02 
C17:1 Heptadecénsav 0,19 0,19 0,23 0,20 
C18:0 Sztearinsav 15,53 11,76 14,07 13,96 
C18:1n9t Eladinsav 1,46 0,94 2,32 1,56 
C18:1n9c Olajsav 22,53 27,03 31,63 26,61 
C18:2 Linolsav 2,33 1,48 2,66 2,18 
C18:3n3 α-linolénsav 0,24 0,65 0,21 0,35 
C18:3n6 γ-linolénsav  0,57 0,30 0,75 0,54 
C20:0 Arachinsav 0,77 0,60 0,80 0,73 
C20:1 Eikozénsav 0,34 0,37 0,13 0,28 
C22:0 Behénsav 0,11 0,14 0,10 0,12 
C24:0 Lignocerinsav 0,09 0,08 0,00 0,06 
C24:1 Tetrakozénsav 0,06 0,08 0,08 0,07 
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6. Juh spermium mikroszkópos vizsgálata, szaporodásbiológiai 
vizsgálatok 

 

A primer kutatásom célja olyan növényi zselatin (agar-agar, carrageenan, alginát, stb.) alapú 

és a mindennapokban használt állati csontokból kinyert hígítók összeállítása volt. A 

hipotézisünk szerint a zselatin meggátolja a -friss és mélyhűtést követően felolvasztott- 

termékenyítő anyagban a spermiumok akroszóma defektusát és csökkenti a dekapacitált sejtek 

számát. A termékenyítő anyag konzerválása (hűtve tárolás +15 oC;+5oC-on és fagyasztás) 

során fellépő hőmérsékletváltozás jelentős mértékben károsíthatja a spermium akroszóma és 

plazmamembránját egyaránt és emiatt a sejt elveszti a termékenyítőképességét. Ebben az 

évben az alábbi kísérleteket terveztük elvégezni: 

 Növényi zselatinok és antioxidánsok hatása a kossperma mélyhűthetőségére, minőségi 

paramétereire 

 Növényi alapú zselatint tartalmazó hígító esetén az equilibrációs idő optimalizálása 

 Növényi zselatin és antioxidáns tartalmú hígítóval mesterséges termékenyítést végezni  

Először növényi zselatinokat oldottunk fel tej alapú és szintetikus (Triladyl, Andromed) 

hígítókban 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0%-os arányban. A zselatinok koncentrációját azért nem 

növeltük tovább, mert nagyobb koncentrációban már 30 oC felett is gél halmazállapotúvá vált 

a hígító. Mivel a termékenyítőanyag hígítását 30oC-on végezzük, ezért a hígítónak ezen a 

hőmérsékleten is folyékony halmazállapotúnak kell lennie. A növényi zselatinokkal nem 

tudtuk elvégezni sem a hűtve tárolást, sem a fagyasztást. Ennek az volt az oka, hogy a 

zselatinok feloldása után nem tudtuk homogenizálni a hígítót és emiatt nem volt egyenletes az 

oldat ozmolaritása. A spermiumsejtek rendkívül érzékenyek a hígító ozmolalitására. Ha a 

hígító hiperozmotikus (kosspermánál 350 mol felett), akkor a sejtek sokkot kapnak, 

kapacitálnak és emiatt elvesztik termékenyítőképességüket. Az értékelésnél szintén problémát 

jelentett, hogy a hígítóoldat nem volt homogén. Mikroszkóp alatt elvégzett motilitás 

vizsgálatnál a hígítóban fel nem oldódott zselatin darabok akadályozták a spermiumok 

mozgását, ezáltal rontva a sejtek progresszív molitását. A Kovács-Foote-féle festés értékelését 

sem lehetett elvégezni, mivel a zselatin darabok is festődtek a Giemsa-festékkel, ezért a festés 

háttere helyenként olyan erős volt, hogy nem lehetett elvégezni az értékelést az élő/elhalt 

sejtek arányának meghatározását és az akroszóma állapotának értékelését. A flow citometriás 
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műszeres vizsgálatot szintén nem lehetett alkalmazni ennél a hígítónál, mivel a nagyobb 

zselatn partikulák eltömítették volna a citométer szívó csövét, amin keresztül s sejtek 

áramlanak a lézerhez. Az állati eredetű zselatint viszont sikerült homogenizálnunk, de csak tej 

alapú hígítóban. A kutatás célja az volt, hogy megállapítsuk a zselatin tartalmú hígító miként 

befolyásolja az öt napon át, 5oC-on tárolt kosspermiumok életképességét. A hipotézisünk az 

volt, hogy ha zselatint adunk a spermahígítókhoz, akkor az ötnapos tárolás során a 

spermiumok tovább megőrzik életképességüket, mint a kontroll hígítókban. A kutatáshoz két 

alaphígítót használtunk. Az egyik 1,5%-os zsírtartalmú UHT-tej, a másik 1,5%-os 

zsírtartalmú UHT-tej+5% tojássárgája. Mind a két hígítóhoz 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0%-ban adtunk 

Dr. Oetker lapzselatint. A hígított ejakulátumokat 5 napig +5oC-on tároltuk és 24h-ként mintát 

vettünk belőlük. A mintákból Kovács-Foote-féle festéssel készítettünk keneteket, amiket 

fénymikroszkóp segítségével értékeltünk ki. A sejteket öt csoportba soroltuk úgy, mint: élő-

ép, élő-sérült akroszómájú, elhalt, élő fejű-elhalt farkú, élő farkú-elhalt fejű. Varianciaanlízis 

segítségével határoztuk meg, hogy van-e összefüggés a zselatin koncentráció és a 

spermiumok életképessége, morfológiája között. Az eredmények alapján arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a 1,5%-os zsírtartalmú UHT-tej+1,0% lapzselatin, illetve 

1,5%-os zsírtartalmú UHT-tej+5% tojássárgája+1,5% zselatinos hígítóban több élő, ép sejt 

található, mint a kontrollként használt zselatinmentes hígítóban. A zselatin koncentrációja és a 

spermiumok életképessége, morfológiája között nem volt szignifikáns összefüggés (p<0,05).  

A zselatinos spermahígítás mellett a Kovács-Foote-festés továbbfejlesztését végeztük el. 

Ezzel kétlépéses festési a módszerrel egyszerre határozható meg az élő/elhalt sejtek arány és 

az akroszóma állapota. A rutin spermavizsgálatokban a termékenyítőanyag elbírálása a 

spermiumok motilitása alapján történik. Különböző festési eljárásokkal az élő/elhalt sejtek 

aránya és az akroszóma állapota is értékelhető, ami pontosabbá teszi a termékenyítőképeség 

előrejelzését. Egyszerű fénymikroszkópal történő komplex értékelésnél az élő/holt sejtek 

arányát tripánkék vagy Chicago sky blue, az akroszóma állapotát pedig Giemsa festékkel 

jelölték (Kovács és Foote, 1992; Nagy et al., 1999; Kútvölgyi et al., 2006). A tripánkék, vagy 

azzal rokon Chicago sky blue és más festékek az elhalt sejt membránján képesek áthatolni és 

a citoplazma fehérjéihez kötődve jelölni azt. A spermiumok farki része nehezen elbírálható, 

mivel vékony és a különböző hígító komponensek (pl. tojássárgája) és az ondóplazma zavaró 

hátteret képezhetnek. Sárga szűrő segítheti az eltérő színűre festődött – kékes, illetve vöröses 

lila - különböző állapotú sejtrészek differenciálását. Az immerziós olajban oldott vajsárgával 

történő lefedés (Kovács et al., 2008) előnye, hogy a sárga háttér biztosítása mellett, a keneten 
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dombormű-szerűen kiemelkedő sejteket körülölelve a vékony farkak élő/elhalt értékelését is 

biztosabbá teszi. Az immerziós olaj folyékony állapota a kenet tárolása során problémát 

jelent, ezért azt xilolban oldott 1%-os vajsárga (dimethyl yellow, Sigma D6760) és 

kanadabalzsam (Canada balsam, Sigma C1795) 3:1 arányú keverékével helyettesítettük. Az 

eredetinél mélyebb sárga színű kanadabalzsam az olajhoz hasonlóan körülöleli a sejteket és 

jól differenciál, ugyanakkor néhány órán belül megszilárdul, miáltal a kenetek hosszú ideig 

tárolhatók.  

 

2012 januárjától elkezdtem a 12 hónapos korú fekete dorper kosok (n=8) műhüvelyes 

spermavételre történő betanítását. A kosok spermatermelése egy éves kor körül válik 

egyenletessé. Ebben az életkorban már kevesebb a morfológiai rendellenességel rendelkező 

spermasejtek száma (elsősorban a plazmacsepper, illetve akroszóma defektussal rendelkező 

vagy dekapacitált sejt). A betanítás egy hónapig tartott. Fiatal állatoknál fontos, hogy a 

termékenyítőanyag értékelését csak a betanítást követő 14-15. spermavétel után kezdjük el 

(körülbelül 64-65 nap). Mivel ennyi ideig tart a kosok spermiogenezise. Ez azért fontos, mert 

az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni az állatok tápláltsági állapotát, környezeti 

tényezőket. 2012 márciusában kerültek a Kismacsi Kísérleti Telepre az egy éves fehér dorper 

kosok (n=19). A fehér dorper kosok betanítása is egy hónapot vett igénybe, illetve az 

értékelésnél itt s megvártam az első spermavételtől számított spermiogenetikus ciklus végét. 

A kutatásom célja az volt, hogy megállapítsam a dorper és fehér dorper kosok andrológiai 

jellemzőjét a magyarországi klimatikus viszonyok között és a Kísérleti Telepen alkalmazott 

tartási-, takarmányozási technológia mellett. A két fajta értékelését külön-külön végeztem, 

majd összehasonlítottam a kapott eredményeket. 2012. májustól a Kismacsi kísérleti telepen 

hetente egy alkalmommal történt spermavétel, 6 fekete dorper és 12 fehér dorper kostól. A 

spemavétel után elvégeztem az ondó makroszkópos, mikroskópos, biológiai vizsgálatát. 

Kéthetente herekörméret mérés és mérlegelés volt. Vizsgáltam a sperma mennyiségét, 

sűrűségét (fotométer, Bürker-kamra), spermiumok motilitását (fénymikroszkóp, flow 

citométer), morfológiáját és élő/elhalt sejtek arányát, akroszóma állapotát (Kovács-Foote-

festés). A kenetek fénymikroszkópos morfológiai értékelését folyamatosan végzem. A fekete 

dorper kosok vizsgálatának eredményét a 212-ben megrendezett ,, A jövő tudósai - a vidék 

jövője" - PhD konferencián közöltem és az Agrártudományi Közlemények folyóiratban jelent 

meg publikáció az eredményekből. A kísérletben hat 15-18 hónapos dorper kos ondójának 

minőségi és mennyiségi jellemzőit, valamint, herekörméretét vizsgáltuk különböző 
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évszakokban a Debreceni Egyetem Kísérleti Telepén. Hetente egy alkalommal történt 

műhüvelyes spermavétel, a herekörméretet (cm) kéthetente mértük. Közvetlenül ugratást 

követően vizsgáltuk az ondó mennyiségét (ml), koncentrációját (x 109), a spermiumok 

tömegmozgását (0-5), motilitását (%), és kiszámítottuk az összes spermium számot (x 109). 

Az ondó mennyisége ősszel volt a legtöbb (1,4 ± 0,5 ml), míg tavasszal a legkevesebb (1,3 ± 

0,4 ml). Az ejakulátumban lévő spermiumok koncentrációja mind tavasszal (2,6 ± 1,5 x 109) 

mind nyáron (3,3 ± 1,5 x 109) kisebb volt az őszi (4,1 ± 1,1 x 109) időszakhoz viszonyítva 

(P<0.05). Az összspermium szám (x 109) és a herekörméret (cm) értékei minden hónapban 

szignifikáns mértékben különböztek egymástól, viszont a spermiumok tömegmozgására és 

motilitására nem volt hatással az évszakok változása. Összefoglalásként elmondható, hogy a 

dorper kosok ondójának mennyiségi és minőségi paraméterei, illetve a herekörméret értékei 

az őszi időszakban voltak a legjobbak. 

A fehér dorperek eredményét és a két fajta összehasonlítását ebben az évben fogom közölni. 

Augusztus-szeptember hónapban a különböző formalin kocentrációjú spermafixáló oldatokat 

hasonlítottam össze flow citometriás vizsgálattal. A hipotézisünk az volt, hogy a 4%-os 

formalin koncentrációjú oldatban fixálódnak a leggyorsabban a sejtek anélkül, hogy 

károsodna a plazmamembrán, ami a citometriás értékelésénél jelentősen módosítja az 

eredményeket. A PI DNS-hez kötődő fluoreszens festék, amely az elhalt sejtek jelölésére 

szolgál. A PI csak akkor tud bejutni a sejtmagba, ha az akroszómamembrán és a 

plazmamembrán is károsodott. Ezt a károsodást előidézheti a fixáló túl magas 

formalinkoncentrációja is. Illetve ha túl alacsony formalin koncentráció és a sejtek nem 

fixálódnak, akkor a PI bejutása a sejtekben nem egyenletes, ami befolyásolja az 

eredményeket. A formalin koncentrációját 0 és 6% között változtattuk meg 0,5%-os 

különbségekkel. A fixáló oldat formalin koncentrációja és a citometriás értékelés (SYBR14/PI 

fluoreszcens festés) során kapott értékek között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget.  

2012. szeptembertől nanoszelénes takarmánykiegészítővel kezeltem 6 fehér dorper kost, hogy 

megállapítsam milyen hatása van a nanoszelénnek az ondót, spermiumot jellemző 

paraméterekre (mennyiség, motilitás, sűrűség, élő/elhalt sejtek aránya, szeminális plazma 

fehérjék), illetve a vérben és a szeminális plazmában lévő szelén koncentrációjára. A vizsgálat 

megkezdése előtt összeállítottuk a kísérleti csoportok takarmány receptúráját. A szelénes 

nyalósót elvettük mind a két csoporttól és kicseréltük, hagyományos szelén mentes nyalósóra, 

hogy ne befolyásolja a kísérleti eredményeket. Meghatároztuk a takarmányokban lévő szelén 

koncentrációját is, hogy tudjuk mekkora a takarmányból felvett napi szelén mennyisége. Ez 
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azért fontos, mert juhoknál a napi 7 mg feletti szelén takarmánykiegészítés toxikus. A kezelt 

csoport 86 napon át naponta kapta a nanoszelént szuszpenzió formájában, orálisan. A 

szuszpenzióban lévő nanoszelén koncentrációja 3 mg volt. A kísérlet végén a mennyiség, 

motilitás, sűrűség és a sejtek viabilitása eltérést mutat a kontrol és a kezelt csoport között. A 

vér szelén koncentrációja is különbözött a kezelt és a kontrol csoportnál. A szeminális plazma 

profiljának és szelén koncentációjának meghatározása jelenleg is folyamatban van.  

 

A Zaragozai Egyetem, Department of Biochemistry and Molecular and Cell Biology Intézet 

kutatócsoportjával együttműködésben végzett munka során a kossperma élettani, biokémiai 

folyamataink megismerésével foglalkoztunk. A kutatás során szintetikus és természetes 

alapanyagú hígítókhoz adtunk antioxidánst (curcumin), fehérjéket és növényi zselatint 

(Sodium-alginate) majd a hígított termékenyítőanyagot +15oC-rahűtjük vagy fagyasztottuk. 

Az értékelés során vizsgáltuk a friss, hígított illetve felolvasztott termékenyítőanyagban a 

spermiumok motilitását (CASA-program), koncentrációját, életképességét (fluoreszcens 

festés), kapacitációs státuszát (CTC-festés, FITC-PNA festés), apoptikus markereket 

(Annexin-V) a kaszpáz rendszer aktivizálódását (Caspase-3, Caspase -7 assay), a DNS 

épségét (Tunel-teszt) a spermiumok fertilitását (ZBA-assay). A fehérjékkel végzett kísérlet 

során a termékenyítőanyagot cervikális termékenyítésre is felhasználtuk. Ebben a kísérletben 

összesen 130 anyajuhot termékenyítettünk négy részletben. A termékenyítést követő 30-40 

napon ultrahangos vizsgálatot végeztünk, hogy megállapítsuk milyen arányban vemhesültek a 

termékenyített anyajuhok. 

 

A szeminális plazmában lévő fehérjék kriopotektáns hatásának eredményei 
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A spermium minőségét jellemző tulajdonságok alakulása curcuminnal végzett hűtés során 

 
 

A spermium akroszóma membránjának változása a hűtési folyamat során 

 
 

Az szeminális plazma fehérjét és curcumint tartalmazó hígítóval végzett Zona Bindig Assay 
(ZBA) eredménye 

 
 

Rasa aragonesa anyajuh cervikális termékenyítése a szeminális plazma fehérjével kiegészített, 
+15oC-ra hűtött spermával 
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7. Nagyvadfajok zárttéri tartástechnológiájának hatása különböző 
síkvidéki erdőállományokra 

 

Elvégzett munka: 

- mintaterületeken lágyszárú felvételezése 

- két új mintaterület kijelölése 

 

A kutatás során a Bagaméri vadaskertben végeztünk botanikai felmérést. A vizsgálati 

területen a vadgazdálkodás vaddisznó esetében három eltérő vadsűrűségű kertrészben valósul 

meg. Ezek: a tenyészkert (1,2 egyed/ha), a vadászkert (0,7 egyed/ha) és a kankert (0,9 

egyed/ha). A vadaskertben összesen 6, egyenként 25x25 m-es mintaterület van kijelölve, 

valamint egy kontroll terület a kerten kívül. Valamennyi parcellában felmértük a lágyszárúak 

jelenlétét. A botanikai felmérés során a klasszikus cönológiai metodikát alkalmazva 

valamennyi kertrész és a kontrollként szolgáló vadaskerten kívüli terület flóralistája is 

elkészült. 

Ebben a félévben került sor két új mintaterület kijelölésére is. A vadaskert egyik kertrészlete 

került feltöltésre az elmúlt évi malac szaporulattal. Ezen a területen bekerítésre került egy 

mintaterület, és egy kontroll területet is kijelöltem. A két terület felmérése során várhatóan 

különbségek jelentkeznek majd a vadkizárásos és a vad által igénybevett területek lágyszárú 

borítottságát illetően. 
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8. A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) debreceni városiasodása 
 

A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) jellemzően agrárkörnyezetben megjelenő faj. Az 

utóbbi néhány évtizedben Európa szerte – így hazánkban is - megfigyelhető élőhely áttörése 

eredményeként tipikusan városi fajjá vált. A téma aktualitását az adja, hogy a dolmányos 

varjú mind a vadgazdálkodásban, természetvédelemben és az állattenyésztésben (baromfi, 

galambfélék) is az egyik leglényegesebb biotikus veszélyeztető tényező. Fontos megjegyezni, 

hogy Magyarországon a faj városi biológiájával, terjeszkedésének jellemzőivel senki sem 

foglalkozik. A tanszékünkön elindított varjúfélékkel foglalkozó kutatási program kiemelt 

jelentőségű madárfaja a dolmányos varjú. 2006 óta folytatunk kutatásokat a témával 

kapcsolatban, amelyek elsősorban a faj urbanizációs jellemzőire-, állománydinamikájára-, 

fészkelésbiológiájára, mozgásmintázatára terjed ki.  

 

Célkitűzések 

- A dolmányos varjú debreceni populációjának állománydinamikai vizsgálata 

- Fészkelésbiológiai vizsgálatok 

- A faj mozgásmintázatának elemzése színes gyűrűs program indítása 

 

Elvégzett kutatási tevékenység 

A pályázati forrás többek között a faj mozgásmintázatának tanulmányozását segítette. A már 

korábban – hazánkban elsőként – beindított színes gyűrűs programunk megvalósításában 

kulcsfontosságú szerepet töltött be egy kosaras daru bérlése, amellyel képesek voltunk eléri a 

sokszor 20 méter magasságban lévő aktív/lakott varjúfészkeket és így lehetőségünk nyílt a 

kirepülés előtt álló fiókákat egyedileg, színes műanyag gyűrűkkel megjelölni. Ennek a 

lényege az volt, hogy a kirepülést követően távcsővel, vagy akár szabad szemmel az 

egyedileg jelölt egyedek nyomon követhetőek legyenek. A folyamatot egy fészekfelmérés 

előzött meg a kora tavaszi/tavaszi időszakban, amely kutatási mintaterületem egészére 

(36km2) kiterjedt. A gyűrűzést követően, előre meghatározott metodika szerinti 

területjárásnak köszönhetően számos visszajelzést nyertünk a fészküket elhagyó 

varjúegyedekről. Ennek eredményeként szereztünk információkat városi varjúpopuláció 

mozgásmintázatáról, területhűségéről. 
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A gyűrűzést 2011. május 9-10.-én és 2012. május 3-4.-én végeztük. A LIAZ MP 20-as 

kosaras darut Adok János vállalkozó bocsájtotta a rendelkezésünkre egy darukezelővel együtt. 

A munkát előre megtervezett munkaterv szerint reggel 8 órakor kezdtük, amely naponta 5-6 

órát vett igénybe. Ez napi kb. 7-8 fészekhez való eljutást-feljutást jelentett. A daruzáshoz 

szükséges engedélyeket (területfoglalás, behajtási engedély, stb.) magam intéztem szereztem 

be. A napi munkaórák számához hozzájött a ki- és beállás ideje, ami 1 órát jelent.  

2011-ben összesen 14 fészekhez sikerült feljutnunk, azonban 5 fészek esetében már kirepültek 

a fiókák. Kilenc fészekből összesen 33 fiókát gyűrűztünk egyedileg (egyedenként 2 színnel, 

egy fészek esetében egyedenként 3 színnel). Kiemelkedő az egyik fészekben talált 6! teljesen 

kitollasodott fióka. Érdekesség volt egy fészekaljnál, hogy az egyik fióka csupán 60 gramm, 

amíg nagyobb testvére 222! gramm volt. Néhány élőhely esetében a szokottnál kevesebb 

fiókát találtunk, amely a revírek összezsugorodásával, esetlegesen a táplálékhiánnyal 

magyarázható. Agresszív, védelmező viselkedés nem volt jellemző a madarakra. 

2012-ben összesen 16 fészekhez sikerült feljutni, kilenc fészekből összesen 25 fiókát 

gyűrűztünk egyedileg (egyedenként 3 színnel). Néhány fészek esetében a szokottnál kevesebb 

fiókát találtunk 2-3, amely a fiatal párok tapasztalatlanságának tudható be. Agresszív, 

védelmező viselkedés ez évben sem volt jellemző. 

 

Eredmények 

2007 óta folyó színes gyűrűs programunk alatt összesen 36 fészekből, 115 fiókát jelöltünk 

meg egyedileg, amelyek közül 42-ről van visszajelzésünk (>250 adatrekord). Ezen 

eredmények jelentős része a TÁMOP pályázat finanszírozásának köszönhető. Eddigi 

eredményeink hipotézisünket alátámasztja, miszerint a fiatal madarak nem hagyják el a 

várost, azaz a debreceni dolmányos varjú populáció évről-évre gyarapszik, amelyet a 

fészekfelmérések is alátámasztanak. A kirepült fiatalok sokáig a szülőkkel maradnak, sőt 

később is a születési hely környékén tartózkodnak.   
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Dolmányos varjú fiókák gyűrűzés a LOKI pálya előtt 

 

 

A jelölt fiókák visszakerültek a fészkükbe 

 

A vizsgálatba vont 36 km2-es mintaterületet szisztematikusan át lett vizsgálva. Ennek 

eredményeként kereken 100 lakott, aktív fészek lett lokalizálva. Ezen költőhelyek 

paramétereit (fafaj, fa/fészek magassága, élőhely, környezet) felvételeztem, adatbázisba 

vezettem. Ezt követően kiszelektáltam a megközelíthető, elérhető fészkeket, amelyeket egy 20 

méterig dolgozó kosaras daruval látogattunk meg, hogy a kirepülés előtt álló fiókákat 
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meggyűrűzhessük. A gyűrűzés napján 10 fészket látogattunk meg Debrecen város különböző 

pontjain: Híd utca, Kút utca, Árpád tér, Laktanya utca, Oláh Gábor utca, Kórház utca, Hajó 

utca, Köztemető, Szent-Anna utca, Agrár Campus. Összesen 20 fiókát gyűrűztünk egyedileg, 

színes gyűrűkkel. Ennek köszönhetően már több mint 125 dolmányos varjú lábán található 

színes gyűrű a városban. Az imént részletezett időszakot az adatok adatbázisba rendezése, 

értékelése tette ki. Ezek mellett publikációk előkészítése történt meg, illetve egyeztetés a 

témavezetőmmel és egyéb szakemberekkel a doktori dolgozatom összeállításával 

kapcsolatban. 

 

A dolmányos varjú fészkelési fafaj választása a 2013-as szezonban (n=100) 

 
 

A dolmányos varjú fészkelési magassága a 2013-as szezonban (n=100) 
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A dolmányos varjú által fészkelésre használt fák magassága a 2013-as szezonban 

(n=100) 

 
 

 
Dolmányos varjú fészek az Árpád téren 
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5 fiókás fészekalj a Szent-József Gimnázium udvarán álló nyárfán 
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9. Vadtáplálkozási lehetőségek és azok hatásai fiatal 
erdőállományokra 

 

A kutatás témája különböző vetőmagkeverékek használatával vadföld létesítése fiatal 

erdősítések közelében. A kutatás célja 

 különböző növényfajok, vetőmagkeverékek vadtakarmányozásban betölthető 

szerepének, vadföldi takarmánynövények kedveltségének vizsgálata, 

 illetve annak megállapítása, hogy mely vetőmagkeverékek bizonyulnak 

alkalmasabbnak vadföldgazdálkodásra és a vadföldgazdálkodás hatására hogyan 

alakul a vadkár a közeli fiatal erdősítésekben, elvonható-e, akárcsak részben is 

vadfölddel a vad a fiatal erdősítésektől. 

A terepi kutatást 2012-ben kezdtem el. A kutatás helyszíne a Nyírerdő Zrt. Gúthi 

Erdészetének területén található. Itt egy közel egy hektáros területen háromféle 

vetőmagkeverék vizsgálata folyt, illetve az eredmények összehasonlításra kerültek egy 

mellette fekvő, szintén mintegy egy hektáros kukorica vadföld adataival. A területen az egyes 

vetőmagkeverék-sávok és parcellák az 1. ábra szerint helyezkednek el. 

 

1. ábra: Vetőmagkeverék-sávok és parcellák (Gúth) 

 

A  B C
  

D  E F
  

G  H I
  
  
J  K L

          

 

 

 

 

A parcellák nagysága a következő: A: 1200 m2, B: 1240 m2, C: 800 m2, D: 1305 m2: E: 

1348,5 m2, F: 870 m2, G: 1395 m2: H: 1441,5 m2: I: 930 m2, J: 3900 m2, K: 4030 m2, L: 2600 

m2.  

8,7 m 
8 m 

9,3 m 

26 m 

150 m 100 m 155 m 

1-es keverék

2-es keverék

3-as keverék

Kukorica

405 m
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A középső (B, E, H, K) parcellák egy dombos részen helyezkednek el. A vadföld 

legalacsonyabb és legmagasabb pontja között GPS-készülékkel 10 m-es szintkülönbség 

mérhető. A dombon fekvő terület, a dombtól balra, illetve jobbra fekvő területek eltérő 

talajtulajdonságokkal rendelkeznek, amit talajvizsgálati eredmények igazolnak.  

A vadászterületen a következő nagyvadfajok fordulnak elő: 

 gímszarvas (Cervus elaphus) 

 dámszarvas  (Dama dama) 

 vaddisznó (Sus scrofa) 

 őz (Capreolus capreolus). 

 

A kísérletben használt egyes vetőmagkeverékek összetétele az alábbi: 

 1-es vetőmagkeverék: csillagfürt – 2 kg, pohánka – 3 kg, szöszös bükköny – 4 kg, 

köles – 1,5 kg, mohar – 4 kg (összesen: 14,5 kg) 

 2-es keverék: szöszös bükköny – 4 kg, köles – 6 kg, napraforgó – 2 kg, mohar – 4 kg 

(összesen: 16 kg) 

 3-as keverék: csillagfürt – 2 kg, pohánka – 4 kg, fehér mustár – 4 kg, repce – 1 kg 

(összesen:11 kg) 

 

A kísérletben használt növényfajták: 

 Csillagfürt: Nelly 

 Pohánka: Hajnalka 

 Szöszös bükköny: Hungvillosa 

 Köles: Biserka 

 Napraforgó: Pioneer Pr64H32 (0,74 kg), NK Kondi (1,26 kg) 

 Mohar: Piroska 

 Fehér mustár: Mustár Marci 

 Kukorica: Amandha KWS 

 Repce: Exocet 

 

A levélborítottság mérése Licor LAI-2000 Plant Canopy Analyzer használatával történt, 5 

alkalommal, minden parcellában 4 helyen. 
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A növényzet összetételének felmérésére 3 alkalommal került sor 1 m2-es mintaterületeken, 

minden parcellában 4 helyen. 

A „vadkár”, a megrágott növények felmérése vetőmagkeverékek esetén 1 m2-es 

mintaterületeken, kukorica esetében 10 m2-es mintaterületeken (13 fm-en) történt 3 

alkalommal, minden sávban 5 állandó mintaterületen. 

A talajvizsgálat esetében a talajmintavétel során minden parcellából egy minta vételezésére 

került sor. Egy minta három helyről származik, minden helyről 10, 20, illetve 30 cm-es 

mélységből. A talajminták kibővített talajvizsgálatára került sor. 

A megtermelhető növénytömeg kiszámítása 0,5 m2-es mintaterületeken történő növényzet 

levágása, majd szárítószekrényben 40°C-on súlyállandóságig történő szárítása alapján történt. 

Minden parcellából 1 minta vételezése történt. 

A kapott eredmények statisztikai kiértékelése varianciaanalízissel történt.  

 

Eredmények 

A növényzet felmérésére három alkalommal történt. Az első mérés időpontja június 20, 22. 

volt, a másodiké augusztus 7-8., a harmadik mérésre pedig október 1-jén került sor. Az 1-es 

vetőmagkeverékben, illetve a méréseknél a legnagyobb részt a mohar tette ki, illetve jelentős 

volt a köles aránya is. A 2-es keverékben szintén a mohar és a köles aránya volt a legnagyobb. 

A 2-es vetőmagkeverék tartalmazott napraforgót is, de az nem kelt ki. A 3-as keverékben a 

fehér mustár aránya a legszámottevőbb, de a repce és a pohánka aránya is jelentős volt. Az 1-

es és a 3-as keverék is tartalmazott csillagfürtöt, bár igen kis mennyiségben. 

A levélborítottság (LAI), a növényzet asszimilációs felületének mérési eredményei 

tekintetében elmondható, hogy a dombon a LAI értékek mindig alacsonyabbak a másik két 

területrész értékeinél. A legnagyobb értékek az 1-es sáv esetében figyelhetők meg, azon belül 

is a C parcellában volt legnagyobb a levélborítottság, június 18-án (5,23 m2/m2). Az egyes 

sávok esetében a legnagyobb értékek az alábbi időpontokban voltak mérhetőek: 

 1-es sáv: C parcella, június 18. (5,23 m2/m2) 

 2-es sáv: F parcella, július 11. (5,01 m2/m2) 

 3-as sáv: I parcella, június 18. (4,28 m2/m2) 

 kukorica: J parcella, augusztus 6. (2,53 m2/m2). 
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A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kevert vetésű vadföldeken nagy mennyiségű 

takarmány termelhető meg, akár 8,5 t/ha szárazanyag-tartalom. 

A vadföldön a gímszarvas, a dámszarvas, a vaddisznó és az őz is megjelent. A 

nagyvadfajokon túl apróvad (fácán, illetve mezei nyúl) is előfordult a területen.  

Szembetűnő, hogy mely növényeket kedveli a vad. Legkedveltebbnek a pohánka, a kukorica, 

a repce, a köles és a csillagfürt bizonyult. A fehér mustárhoz gyakorlatilag hozzá sem nyúlt a 

vad. A moharban csak szeptemberben volt rágásnyom megfigyelhető, de az valószínűleg a 

güzüegérnek tulajdonítható. A szöszös bükkönyben megfigyelhető rágás sem mutat 

számottevő értéket. 

Az eredményeket felhasználva a jövőben további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy olyan 

vadtakarmány-keverékeket tudjunk előállítani és széleskörűen alkalmazni a hazai 

vadföldgazdálkodásban, 

• melyek által kedvezőbb táplálkozási feltételeket biztosíthatunk a vad számára, 

• amelyek még nagyobb vonzerővel bírnak a vad számára és ezzel más területekről 

képesek elvonni, így megelőzve, csökkentve az erdő- és mezőgazdasági károkat, ami 

egyaránt szolgálja az erdő-, a mező- és a vadgazdálkodók érdekeit is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vadföld május végén és június közepén           Megrágott kukorica 
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10. Tejelő szarvasmarha‐telepek anyagáramlási folyamatainak 
modellezése 

 

2011. szeptember 1. és október 31. között az Észak-alföldi régió 6 tejelő tehenészeti telepének 

tej beltartalmi és állatgyógyászati készítmény felhasználásával kapcsolatos elemzést 

készítettük el. A kutatómunka során a tej beltartalmi paramétereket, valamint a felhasznált 

állatgyógyászati készítményeket naturális mértékegységben és értékben is összegyűjtöttem. 

Ezen kívül a telepeken felmértük az infrastrukturális, technikai és technológiai hátteret és 

tartási módot, amellyel átfogó képet kaptunk a telepekről, így a további kutatómunka során 

ezek alapján komplex elemzést, illetve összehasonlítást lehet végezni. 
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11. Sertés takarmányozási és genetikai vizsgálatok 
 

A sertéstenyésztésnek a piac változó igényeihez kell alkalmazkodnia, így a mindenkori 

igényeknek megfelelő minőségű, hatékonyan értékesíthető gazdaságos áruelőállítás 

kiemelkedő fontosságú. Jelenleg a gyorsan növekedő, sovány hús előállításra alkalmas fajták 

a legmegfelelőbbek. Ezek a genetikailag kiemelkedő képességgel bíró állatok csak megfelelő 

takarmányozási feltételek mellett képesek elérni maximális teljesítményt, hiszen mint 

köztudott a fenotípus (termelési paraméterek), a genotípus és a környezet (pl takarmány) 

kölcsönhatásának eredménye. Célunk egy olyan kísérlet kutatási metodikájának részletes 

kidolgozása, mely válasz tud adni arra a kérdésre, hogy a kiemelkedő árutermelési lehetőséget 

magukban hordozó állatok takarmányozásának mikor és hogyan kell eltérnie a rutinban 

megszokott takarmányozási technológiától. 

 

 A kísérlet menete vázlatosan:  

 1.fázis: genotipzálás: a nagy genetikai kapacitású és a kontroll hibrid vonal genetikai 

hátterének vizsgálata a kiválasztott gének alapján 

 2.fázis: a takarmányozási kísérlet előkísérlete, mely során a nagy genetikai kapacitású 

állományon meghatározzuk az ideális mintavételi időpontokat.  

 3.fázis: a nagy genetikai kapacitású állományon végzett hizlalási kísérlet 

 

Az elvégzett feladatok:  

irodalmi adatok alapján a nagy genetikai kapacitáshoz köthető génváltozatok összegyűjtése, 

melyek a termelési paraméterekre igazoltan hatással vannak. 

 RYR1 gén (stressz gén) 

 MC4R (súlygyarapodás, vágási kihozatal) 

 Perilipin2 gén (súlygyarapodás, takarmányértékesítés), 

 LEP gén (súlygyarapodás, sovány hús arány), 

 IGFBP3 gén (testösszetétel, vágási kihozatal), 

 FABP gén (intramuszkuláris zsír), 

 TNNI1 gén (szalonnavastagság). 

 

Szintén a szakirodalomban fellelhető hivatkozások alapján a második fázisban vizsgálandó, 
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fehérje és zsír depozícióhoz köthető aktivitással rendelkező gének összegyűjtése  

fehérje: mIGF-1 mRNS; α-actin mRNS; MyF-6 mRNS 

zsír: LEP mRNS; FAS mRNS; HSL mRNS 

 

A génpolimorfizmus vizsgálathoz 200 kontroll és 500 nagy genetikai kapacitású egyed 

vérmintája került beszerzésre. 

A nagy genetikai kapacitású állomány egyedei adatai hagyományos vágóhídi minősítés során 

kerültek megállapításra. 

 

Génpolimorfizmus vizsgálat 

 a nagy genetikai kapacitású állománytól származó vérmintákból kinyertük a DNS-t 

 a leptin gén polimorfizmus vizsgálatát elvégeztük 

 a perilipin2 gén alléljainak meghatározásához folyamatban van egy tetraprimer 

alalpú módszer kidolgozása 

 

 A HinfI enzimmel emésztett PCR termék elektroforetikus képe 

 M: 50 bp-os molekula marker (Invitrogen); 3. minta: TC genotípus, 6. minta: CC genotípus, a maradék 

mintahelyek: TT genotípus 

  

 

Az 500 vérmintából 489 egyed genotípusát sikerült meghatároznunk, ami alapján 

megállapítottuk az allélgyakoriságokat.  

 

 

A genotipizált egyedek genotípus és allélmegoszlása 

Gyakoriságok 

(1) 

Genotípus (n) (5) Allél (6) 

TT TC CC T C 
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1. minta (2) 
0,861 

(211) 

0,139 

(34) 
0 0,931 0,069 

2. minta (3) 
0,877 

(214) 

0,107 

(26) 

0,016 

(4) 
0,93 0,07 

1.+2. minta 

(4) 

0,869 

(425) 

0,123 

(60) 

0,008 

(4)  
0,93 0,07 

 

A sikeresen genotipizált egyedek termelési paramétereinek statisztikai elemzését elvégeztük. 

 

 

A vizsgálatban felhasznált egyedek fenotípusos adatai (n=397) 

 Minimum Maximum Átlag±s.e. (7) 

1. minta (istálló)(1)    

Hátszalonna 

vastagság (mm) (2) 
10 30 16,95±0,28 

Karaj k.metszet 

(mm) (3) 
39 79 61,22±0,44 

Színhús (%) (4) 46 63 57,13±0,23 

Élősúly (kg) (5) 81,95 135,56 112,06±0,66 

Hízlalás alatti 

átlagos ttgy. (g) (6) 
475 958 745,9±5,9 

2. minta (istálló) (7)    

Hátszalonna 

vastagság (mm) (2) 
10 27 17±0,26 

Karaj k.metszet 

(mm) (3) 
50 78 63,86±0,37 

Színhús (%) (4) 48,6 63,3 57,4±0,21 

Élősúly (kg) (5) 98,17 144,47 120,63±0,66 

Hízlalás alatti 

átlagos ttgy. (g) (6) 
571 964 761,8±5,61 

 

A leptin gén polimorfizmus és a vágóhídon mért termelési paraméterek összefüggés-

vizsgálatát SAS 9.1 szoftverrel elvégeztük. 
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Az ivar és a LEP gén T3469C polimorfizmusának hatása a vizsgált paraméterek átlagára 

 
Ivar (8) Leptin  

Ártány* (9) Koca (10) P TT TC+CC P RMSE 

1. minta (istálló) (1)        

N 118 88  177 29   

Hátszalonna vastagság (mm) (2) 16,9a 18,2b 0,022 16,9 18,2 0,105 3,9 

Karaj k.metszet (mm) (3) 61,0 62,0 0,272 61,2 61,8 0,636 6,3 

Színhús (%) (4) 57,2a 56,3b 0,048 57,2 56,3 0,152 3,2 

Élősúly (kg) (5) 111,28 113,74 0,066 112,13 112,89 0,688 9,4 

Hízlalás alatti átlagos ttgy. (g) (6) 738,9 761,0 0,067 746,5 753,4 0,690 84,4 

2. minta (istálló) (7)        

n 99 92  166 25   

Hátszalonna vastagság (mm) (2) 16,6 16,8 0,709 17,1 16,2 0,236 3,6 

Karaj k.metszet (mm) (3) 63,7 64,8 0,151 63,8 64,8 0,370 5,2 

Színhús (%) (4) 57,7 57,7 0,931 57,3 58,1 0,186 1,0 

Élősúly (kg) (5) 120,68 122,12 0,280 120,40 122,41 0,310 9,2 

Hízlalás alatti átlagos ttgy. (g) (6) 762,2 774,5 0,279 759,8 776,8 0,311 77,6 

*Legkisebb négyzetek átlaga (11) 
a,b:Statisztikailag igazolt eltérés a két csoport között (P<0,05) (12) 

 

A RYR1 és az MC4R génekre elvégeztük a vizsgálatba vont sertésállomány genotipizálását. 
 

A HhaI enzimmel emésztett PCR termék elektroforetikus képe.  

M: 50 bp-os molekula marker (Invitrogen); 1: emésztetlen PCR termék, 2-8: TT genotípus 
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A TaqI enzimmel emésztett PCR termék elektroforetikus képe. 

M: 50 bp-os molekula marker (Invitrogen); 1-3: AA genotípus, 4: AG genotípus, 5: GG 
genotípus 

 
 

Az egyedek genotípus vizsgálatát 500 egyeden sikerült elvégezni. A RYR1 mutációjára nézve 
az állomány egységesen homozigóta TT (vad) genotípust mutatott, vagyis stresszmentesnek 
bizonyult. Az MC4R gén esetében elvégeztük az allélgyakoriság vizsgálatot 500 egyeden. Az 
allélok előfordulása az 1. istállóban A=0,43; G=0,57 illetve a 2. istállóban A=0,47; G=0,53 
volt. Az MC4R gén polimorfizmus és a vágóhídon mért termelési paraméterek összefüggés-
vizsgálatát SAS 9.1 szoftverrel elvégeztük. 
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Az ivar és az MC4R gén Asp298Asn polimorfizmusának hatása a vizsgált paraméterek 
átlagára 

 Ivar (8) Leptin  

 
Ártány* 

(9) 
Nőivarú 

(10) 
P AA AG GG P RMSE 

1. istálló (1)         

N 119 91  41 104 65   
Hátszalonna 
vastagság (mm) (2) 16,4 17,4 0,055 16,8 17,1 16,9 0,906 4,0 
Karaj k.metszet 
(mm) (3)  60,8 61,5 0,475 60,9 61,0 61,6 0,790 6,3 

Színhús (%) (4) 57,5 56,8 0,090 57,2 57,0 57,2 0,906 3,2 

Élősúly (kg) (5) 111,20 113,42 0,093 113,01 111,39 112,54 0,579 9,4 
Hízlalás alatti 
átlagos ttgy. (g/nap) 
(6) 

738,2 758,2 0,093 754,5 739,9 750,3 0,579 84,6 

2. istálló (7)         

N 102 93  34 113 48   
Hátszalonna 
vastagság (mm) (2) 16,8 17,1 0,556 16,8 16,9 17,1 0,946 3,6 
Karaj k.metszet 
(mm) (3)  63,3 64,4 0,157 64,6 64,4 62,5 0,081 5,2 

Színhús (%) (4) 57,5 57,4 0,763 57,6 57,5 57,2 0,769 2,9 

Élősúly (kg) (5) 119,18 120,74 0,229 118,81 121,99 119,08 0,073 9,0 
Hízlalás alatti 
átlagos ttgy. (g/nap) 
(6) 

749,5 762,7 0,229 746,3 773,3 748,7 0,073 76,4 

*Legkisebb négyzetek átlaga (11) 
 
A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy sem az ivar, sem a genotípus szignifikáns 
hatását nem tudtuk igazolni a termelési paraméterekre, annak ellenére, hogy az aminosav 
csere intramuszkuláris zsírtartalomra, színhúskihozatalra, hátszalonnavastagságra és 
növekedésre gyakorolt hatásárol számos szerző számolt már be. 
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12. Különböző genotípusú növendék kosok hosszú hátizom 
szövetének proteomikai elemzése 

 

Munkánk során a réghonosult cigája és a Magyarországon legjelentősebb magyar merinó 

juhfajták hosszú hátizomzatának proteomikai analízisét végeztük el. Hazánk 

juhtenyésztésében szinte egyeduralkodónak számít a magyar merinó, mely az összes 

tenyésztett juhfajta mintegy 90%-át adja. A fajta kettős hasznosítású, húsa és gyapja is 

értékesítésre kerül. A réghonosult cigája, korábban nagyobb jelentőséggel bírt a hazai 

állattenyésztésben, azonban mára csupán kisebb állományai maradtak fenn. Tipikusan hármas 

hasznosítású fajta, az anyajuhokat fejik, így a hús és a gyapjú mellett a tej is árbevételt jelent.  

Az elemzéshez az elsődleges terméket jelentő húst, ezen belül a legreprezentatívabb szövetet, 

a musculus longissimus dorsi-t választottuk, melynek gél alapú proteomikai elemzése során 

fajtabeli különbségeket kerestünk. 

A vizsgálati csoport 10 növendék kosból állt, ebből 6 állat cigája, 4 pedig merinó volt. Az 

állatokat intenzív, abrakra alapozott takarmányozással, kiscsoportos, mélyalmos 

tartástechnológia mellett hizlaltuk. A vágás után, a musculus longissimus dorsi proteom 

analízisét kétdimenziós poliakrilamid gélelektroforézissel végeztük el. A minták tisztításához 

és a fehérjék oldatbaviteléhez különböző lízis puffereket és rehidratáló puffereket teszteltünk, 

melyek helyes megválasztása nagymértékben befolyásolja az elválasztás sikerességét. A 

poliakrilamid gélelektroforézist követően a géleken lévő fehérjéket ezüstfestéssel tettük 

láthatóvá, a gélképek elemzést, az expressziós különbségek keresését a Delta2D (Decodon ™) 

szoftver segítségével végeztük el.  

 

Az expressziós különbséget mutató fehérjék elhelyezkedése a kétdimenziós poliakrilamid 

gélen 
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Az expressziós különbséget mutató fehérjék LC-MS beazonosítás után 

Spot no. Identified protein Accession number 

Matched 

peptides/% 

sequence coverage 

Theoretical pI/Mw 

(Da) Ratio1 P-value2 

250 Alpha-actinin-3 Q0III9 (Bos taurus) 28/41 5.3/103,150 2.0 0.006 

264 Aconitate hydratase, mitochondrial P20004 (Bos taurus) 7/24 7.2/82,401 0.6 0.040 

293 6-phosphofructokinase, muscle type Q0IIG5 (Bos taurus) 3/16 8.6/85,162 0.4 0.042 

405 Stress-induced-phosphoprotein Q3ZBZ8 (Bos taurus) 3/15 6.1/62,481 0.4 0.038 

587 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 7/52 7.7/46,964 1.6 0.033 

766 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Q28554 (Ovis aries) 8/67 7.8/34,731 0.5 0.028 

766 Tropomyosin alpha-1 chain P58772 (Oryctolagus cuniculus) 7/47 4.7/32,680   

767 Actin, alpha cardiac muscle Q3ZC07 (Bos taurus) 8/45 5.2/41,784 1.4 0.050 

767 Four and a half LIM domains protein 3 Q3ZBI6 (Bos taurus) 2/21 5.7/31,181   

798 Fructose-1,6-bisphosphatase P09199 (Ovis aries) 7/44 6.1/36,544 0.7 0.005 

886 Actin, cytoplasmic P60713 (Ovis aries) 3/12 5.3/41,736 2.6 0.030 

988 Myosin light chain 1/3, skeletal muscle isoform A0JNJ5 (Bos taurus) 3/49 5.0/20,800 2.3 0.026 

1024 Myosin light chain 1/3, skeletal muscle isoform A0JNJ5 (Bos taurus) 8/66 5.0/20,800 1.3 0.039 

1176 Fast skeletal myosin light chain 2 B9VGZ8 (Ovis aries) 3/27 4.9/19,102 2.3 0.007 

1208 Myoglobin P02190 (Ovis aries) 5/45 6.9/16,923 0.5 0.050 

1256 Transthyretin P12303 (Ovis aries) 3/55 5.6/13,635 0.3 0.024 
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13. Omega 6:3 telítetlen zsírsavak hatása a sertéshús és –máj 
proteom összetételére 

 

A lenmag a leggazdagabb omega3 zsírsavforrás, és számos tudományos közlemény számolt 

már be arról, hogy a lenmag hízósertésekkel való etetésével emelhető a sertéshús omega3 

zsírsav tartalma. 

A kísérletben 95 és 105 kg közötti élősúlyú, azonos ivarú mangalica sertések szerepeltek. Az 

állatokat 2 csoportra osztottuk (kontroll és lenmag kiegészítések), és minden csoportba 10-10 

állat került. A kontroll csoport állatai standard befejező hízótakarmányt kaptak, melynek 

összetétele a következő: premix, borsó, napraforgódara, árpa, szója, kukorica. A kísérleti 

állatok takarmányának összetétele a következőképpen alakult: premix, borsó, napraforgódara, 

árpa, szója, kukorica, lenmag. A kísérleti takarmányozás időtartama 33 nap volt.  

Az állatok vágása, a mintavétel és a fehérjék izolálása már megtörtént. Jelenleg a proteinek 

kétdimenziós poliakrilamid gélen történő elválasztása folyik. 
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14. Különböző élősúlyban levágott charolais bikák vázizom 
szövetének proteomikai vizsgálata  

 

10 charolais bikát vontunk be a kísérletbe, 5 állatot átlagosan 500 kg-os élősúlyban (átlagosan 

440 naposak voltak) vágtak le, míg 5 állatot átlagosan 700 kg-os súlyban (átlagosan 540 

naposak voltak). A mintavétel az állatok vágásakor történt, a hosszú hátizomból gyűjtöttünk 

mintát 3 ismétlésben.  

A fehérjék izolálását és a mintatisztítást követően a kétdimenziós elválasztás ún. differenciáló 

gél elektroforézissel (DIGE – Differential in-gel electrophoresis) történt.  

A -80ºC-on tárolt mintából 500 mg-ot kimértünk, dörzsmozsárban folyékony nitrogénnel 

porrá törtük. Ebből a homogenizált mintából 100 mg-ot kimértünk, hozzáadtunk 1ml lízis 

puffert (2M thiourea, 7M urea, 4% CHAPS, 30mM Tris). Ezt követte a minták fluoreszcens 

festékekkel történő jelölése.  

Az izoelektromos fókuszálás során 7cm-es pH 5-8-as IPG stripeket használtunk. Mindegyik 

stripre egy kontrol és egy kezelt csoportból származó minta is került, valamint egy belső 

standard, ezek mindegyike különböző fluoreszcens festékkel volt megjelölve.   

A fókuszált stripeket a második dimenziós elválasztás (SDS- PAGE) előtt equilibráltuk. A 

poliakrilamid gélen történő futtatáshoz 1X-es Tris –Glycin –SDS puffert használtunk. A 

futtatás kondíciói: 170V-1,5h. A fehérjék láthatóvá tételére a Molecular Imager PharosFX 

készüléket használtuk (1. ábra). A gélképek elemzést, az expressziós különbségek keresését a 

Delta2D (Decodon ™) szoftver segítségével végeztük el. 10 olyan fehérje foltot találtunk, 

melyek expressziós különbséget mutattak a két csoport között (2. táblázat). A 

tömegspektrometriás elemzést követően 5 fehérjét tudtunk beazonosítani: beta-enolase 

(ENO3), alpha-enolase (ENO1), triosephosphate isomerase (TPI1), alpha-actin (ACTA1) és a 

heat shock protein beta-1 (HSPB1), melyek kapcsolatba hozhatók az élősúllyal. 

 

Az expressziós különbséget mutató fehérjék elhelyezkedése a gélképen 
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Az expressziós különbséget mutató fehérjék 

Spot 

no. Identified protein Accession number 

Matched peptides/% 

sequence coverage 

Theoretical pI/Mw 

(Da) 

Experimental pI/Mw 

(Da) Ratio a 

33 Actin, alpha skeletal muscle P68138 (Bos taurus) 15/57 5.2/41,817 7.9/42,062 1.6 

1016 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 3/13 7.6/47,096 7.7/47,097 1.8 

24 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 5/20 7.6/47,096 7.6/47,097 1.9 

734 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 10/23 7.6/47,096 7.4/47,097 2.2 

826 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 10/31 7.6/47,096 7.4/47,097 2.3 

917 Beta-enolase Q3ZC09 (Bos taurus) 15/51 7.6/47,096 7.3/47,097 2.2 

21 Alpha-enolase Q9XSJ4 (Bos taurus) 24/64 6.4/47,326 6.9/47,327 1.4 

57 Triosephosphate isomerase  Q5E956 (Bos taurus) 9/49 6.3/26,558 7.3/26,689 1.7 

59 Triosephosphate isomerase Q5E956 (Bos taurus) 16/80 6.3/26,558 7.1/26,689 1.8 

6910 Heat shock protein beta-1 Q3T149 (Bos taurus) 9/70 6.0/22,393 6.2/22,393 0.4 
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15. Csirkemáj proteomjának változása szelén indukció hatására 
 

A kísérletet 12 Cobb 500 broiler csirkével állítottuk be. Két vizsgálati csoportot hoztunk létre, 

az egyik a kontroll (6 egyed), melynek takarmánykeverékében 0,2 mg/kg Se volt. A másik a 

kísérleti csoport (6 egyed), ahol a takarmány Se-koncentrációja 4,25 mg/kg volt. A 

takarmányozás 7 héten át tartott.  

A vágás után, a máj proteom analízisét kétdimenziós poliakrilamid gélelektroforézissel 

végeztük el. A -80ºC-on tárolt mintából 200 mg-ot kimértünk, dörzsmozsárban folyékony 

nitrogénnel porrá törtük. Ebből a homogenizált mintából 50 mg-ot kimértünk, hozzáadtunk 

0,5ml lízis puffert. Az izoelektromos fókuszálás során 7cm-es pH 5-8-as IPG stripeket 

használtunk. A fókuszált stripeket a második dimenziós elválasztás (SDS- PAGE) előtt 

equilibráltuk. A poliakrilamid gélen történő futtatáshoz 1X-es Tris –Glycin –SDS puffert 

használtunk. A futtatás kondíciói: 170V-1,5h. A fehérje foltokat ezüst-festéssel tettük 

láthatóvá. A gélképek elemzéséhez a Delta2D (Decodon ™) szoftvert használtuk. 18 olyan 

fehérje foltot találtunk, melyek expressziós különbséget mutattak a két csoport között. Ezek 

közül 15 fehérjét sikerült kivágni a gélekből és tömegspektrométerrel azonosíttatni. 

 

Az expressziós különbséget mutató fehérjék 

Spot Protein name Taxonomy 
Unique 
peptides

Sequence 
coverage

134 
Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], 
mitochondrial 

Gallus gallus 13 26,40%

137 
Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], 
mitochondrial 

Gallus gallus 22 48,80%

160 Uncharacterized protein Gallus gallus 15 38,20%

190 Beta-actin (Fragment) Gallus gallus 8 23,10%

231 Ribose-phosphate pyrophosphokinase 2 Gallus gallus 12 50,80%

268 Proteasome subunit alpha type (Fragment) 
Meleagris 
gallopavo 

10 42,90%

301 Peroxiredoxin-6 Gallus gallus 14 66,10%

323 Apolipoprotein A-I Gallus gallus 5 20,10%

342 RNA-binding protein 8A Mus musculus 1 6,55%
363 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Gallus gallus 5 21,50%
374 Transthyretin (Fragment) Gallus gallus 4 40,60%
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1776 Malate dehydrogenase, cytoplasmic Gallus gallus 14 54,80%

4320 Uncharacterized protein 
Meleagris 
gallopavo 

16 46,60%

6069 Malic enzyme Gallus gallus 11 20,80%

15301 Sulfurtransferase Gallus gallus 9 46,40%
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16. Díjugrató sportlovak tenyészértékbecslése 
 

Kutatásom tárgyköre sportlovak tenyészértékbecslése a díiugrató sportban elért teljesítmény 

alapján. A sportlovak teljesítményének matematikai modellezése, mérőszámokkal való 

mérése kihívás egy mai kutatónak is. 

A tenyészértékbecslés elvégezhetőségéhez szükséges előkészületek két évig tartottak. Az 

adatgyűjtés után az adatok tisztítása, szűrése következett. A hibás adatok javítása, hiányos 

adatok pótlása elengedhetetlen volt a kísérlet megtervezése során.  

A rendelkezésemre álló adatbázis közel 360.000 adatot tartalmaz. A sporteredménnyel 

rendelkező lovak származását legalább 2 generációra visszamenően építettem fel. A 

vizsgálatba bevont teljesítményt befolyásoló tényezőket megfelelő formára kódoltam, mely az 

elemzések elvégezhetőségéhez volt szükséges.  

 

A teljesítmény modellezésére több mérőszámot vizsgáltam, felhasználva a külföldi 

szakirodalmakat. A vizsgált mérőszámok közül kiemelve néhányat, foglalkoztam eme 

mérőszámok összehasonlításával, elemeztem az illesztett modellek jóságát.  

 

A tanulmány célja a sportlovak ugrósportban nyújtott teljesítményét különbözőképpen leíró 

modellek összehasonlítása, továbbá örökölhetőségi-, és ismételhetőségi értékek számítása 

volt.  A vizsgálat anyagát az 1996 és 2011 közötti díjugratás szakági eredmények jelentették. 

Az adatbázis 10199 ló 358342 startját tartalmazta, melyben megtalálható volt a ló azonosítója, 

neve, ivara, lovasának neve, verseny ideje, szintje, helyszíne, hibapont és helyezés. A 

különböző modellekben a teljesítmény értékeléséhez az elért helyezést, indulók számát, 

verseny nehézségét, akadálymagasságot és a szerzett hibapontot használtam fel. A 

versenyeket nehézségi szintjük szerint öt kategóriába soroltam.  Több nehézségi szint egy 

halmazban történő értékeléséhez súlyoztam a mérőszámokat a nehézségi kategóriák 

figyelembevételével Az adatok értékeléséhez alkalmazott ismételhetőségi egyedmodellben fix 

hatásként vettem figyelembe a ló életkorát, ivarát, verseny évét, helyszínét (és a verseny 

nehézségi kategóriáját a nem súlyozott mérőszámok esetében). Véletlen hatásként szerepelt a 

lovas, ló és állandó környezeti hatás a modellben. A variancia komponenseket VCE-6 

szoftver alkalmazásával határoztam meg. A modellek illeszkedésének jósága alacsony, illetve 

közepes. A díjugratási eredmények örökölhetőségi és ismételhetőségi értékei minden modell 
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esetén alacsonyak. A vizsgált modellek közül a díjugratási sporteredményekre, a nehézségi 

kategóriával súlyozott négyzetgyök függvénnyel átalakított helyezések modellje illeszkedik a 

legjobban. A legnagyobb örökölhetőségi értéket h2=0,074 ugyanez a modell eredményezte. 

 

A vizsgálataimat tovább folytatva, a rendelkezésemre álló adatokból elemeztem a hazai 

tenyésztésű és külföldi tenyésztésű díjugrató sportlovak teljesítményét. 

Vizsgálatom célja az import és a hazai tenyésztésű lovak ugrósportban nyújtott 

teljesítményeinek összehasonlítása volt. Az értékeléshez az 1996 és 2011 közötti 

díjugratás szakági sporteredményeket használtam fel. Az adatbázis 10199 ló 358342 

startját tartalmazta, melyben megtalálható volt a ló azonosító, név, ivar, lovas neve, 

verseny ideje, szintje, helyszíne, hibapont és helyezés. A versenyeket nehézségi szintjük 

szerint öt kategóriába soroltam szakértői segítséggel. A sportlovakat származásuk alapján 

három csoportra bontottam: a ló és apja hazai tenyésztésű (1.csoport), a ló 

Magyarországon született, apja külföldi tenyésztésű (2.csoport), a ló külföldi tenyésztésű 

(3.csoport). A lovak teljesítményének összehasonlításához az egyes versenyszinteken 

elért dobogós helyezések, illetve hibapontok eloszlását vettem alapul, homogenitás 

vizsgálatokat végeztem. A dobogós helyezések eloszlásában szignifikáns különbséget 

találtam. Az átlagos hibapontok az 1-4. nehézségi szinteken szignifikánsan eltérnek, a 

legnehezebb 5-ös kategóriában a lovak teljesítménye mindhárom csoportban hasonló, az 

átlagos hibapontszámok között nem találtam szignifikáns különbséget. Az import lovak 

nagyobb arányban szerepeltek, és tapasztaltabb lovasokkal versenyeztek. Több hazai 

tenyésztésű apaméntől származó ivadék tesztelése lenne szükséges a mének szigorúbb 

szelekciójához, ezáltal a nagyobb szelekciós előrehaladás eléréséhez. 

A tanulmány a military szakágban versenyző lovak teljesítmény-vizsgálatával foglalkozik. A 

vizsgálat anyagát a magyar sportlóállomány 2000 és 2006 közötti military versenyeredményei 

jelentették. Az adatbázisban szereplő 792 ló 3484 adata Magyarországon és más európai 

országban rendezett military versenyek eredményei voltak. A teljesítmény értékelésére a 

sportversenyen elért Blom módszerrel transzformált helyezéseket használtam fel. A Blom 

pontszámra három modell illeszkedését vizsgáltam meg. Több nehézségi szint egy halmazban 

történő értékeléséhez súlyoztam a Blom pontszámokat a nehézségi szintek 

figyelembevételével. Az értékeléshez lineáris vegyes modellt alkalmaztam, amelyben állandó 

hatásként vettem figyelembe az induló ló életkorát, az ivart, a tenyésztőt, a tulajdonost, a 
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verseny helyszínét és évét. Véletlen hatásként szerepelt a lovas és a ló a modellben. A military 

sporteredménnyel rendelkező lovakat sajátteljesítményük alapján, a tenyészméneket az 

ivadékaik teljesítménye alapján értékeltem a Blom pontszámok és a súlyozott Blom 

pontszámok leíró statisztikája szerint. Tenyészértékeket becsültem a military szakágban 

nyújtott teljesítményre. A tenyészértékek megbízhatóságának növeléséhez több sportban 

teljesítő ivadékra lenne szükség. 

 

A továbbiakban a díjugratási sportereményeket elemezve, legjobbaknak ítélt modellekkel 

tenyészértéket fogok becsülni a lovakra, mely által azt reméljük, hogy segíthetjük a tenyésztői 

munkát. 
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17. A hazai mézelő méh populációk (Apis mellifera L.) genetikai 
távolságbecslésének vizsgálata 

 

Magyarországon a krajnai fajta (Apis mellifera carnica) honos, jelenleg ez az egyetlen 

elismert és tenyészthető mézelő méhfajta az országban. Azt feltételezzük, hogy az országban 

számos idegen fajta illetve hibrid is megjelenik. A megkezdett mikroszatellit és 

mitokondriális DNS vizsgálatok alkalmasak lesznek a fajták könnyű és pontos azonosítására, 

valamint új lehetőségeket biztosítanak a házi méhek kutatása területén. A genomiális DNS 

izolálását öt-hét napos álca mintákból sikeresen elvegeztük. A vizsgálatot mikroszatellit 

markerekkel kívánjuk elvégezni. Kezdeti lepésként a megfelelő feltapadási hőmérsékletét 

megállapítottuk. A mitokondriális DNS vizsgálatban a COI mitokondriális régióban lévő gént 

reverse primerrel szekvenáltattuk. A tervezett 96 minta mindegyikénél értékelhető 

bázisszekvenciát kaptunk. E módszerek felhasználásával a kutatási munka célja a populációk 

genetikai varianciájának felmérése. 

 

Mitokondriális DNS vizsgálat 

A képen látató földrajzi területekről kontroll mintákat kaptunk, melyek segítségével az eddigi 

filogenetikai eredmények alátámaszthatók és a mikroszatellit vizsgálatban is jelentősek 

lesznek. A piros csillaggal jelölt helyekről kifejlett méhegyedeket kaptunk alkoholban, a zöld 

csillaggal jelölt helyek esetében pedig az NCBI adatbázisból kerültek letöltésre kontroll 

méhszekvenciák. 

 

A postán kapott minták esetében első lépésként a DNS izolálást végeztem el, majd a már 

korábban ismertetett PCR kondíciók alapján teszteltem a DNS izolálás sikerességét. Minden 

földrajzi területről 10 dolgozó méhegyed bázisszekvenciájának meghatározása történt meg a 

PCR termék tisztítását követően. 
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Egy méhegyed bázisszekvenciája 

 

Mindezek alapján 96 hazai és 82 külföldi bázisszekvencia áll rendelkezésünkre a mtDNS 

vizsgálathoz, továbbá a mikroszatellit vizsgálatban is jelentősek lesznek.  

 

Elvégeztük az eddig meglévő szekvenciák filogenetikai analízisét. Előzetes eredményeink 

alapján elmondható, hogy a hat magyarországi haplotípus mellett jól elkülönülnek az afrikai, 

spanyol és lengyel minták.  

Terveink között szerepel a szekvenciák további értékelése az általánosan alkalmazott 

populációgenetikai programok segítségével (MEGA, ARLEQIN, Network, DNasp). 

 

Kontroll minták földrajzi helyei 

 

63



 

 
 

 

A filogenetikai analízis (Neighbour-Joining) eredménye a meglévő kontroll mintákkal 

kiegészítve 
 GYngys2A

 GYngys9A

 NYrcsaholy9B

 NYrcsaholy2B

 Bazsi2C

 Bazsi9C

 LengyelK6

 LengyelK10

 Buckfast2.7

 Buckfast9

 Budapest2C

 Okny9A

 Budapest9C

 Bazsi2B

 Kiskunflegyhza5B

 Perkupa6B

 NYrcsaholy9C

 Hajdszoboszl9B

 Abony9C

 Kaposfred9C

 Kaposfred2B

 Dinnyeberki9A

 Bazsi9A

 Kercaszomor1B

 Kecskemt2B

 Fertszentmikls9B

 Fertszentmikls2B

 CSerpfalu8B

 CSerpfalu5A

 GYngys9C

 Abony9B

 Abony2A

 GYngys2B

 Hajdvid2A

 CSerpfalu2B

 CSerpfalu8C

 Fertszentmikls2C

 Kecskemt10B

 Kecskemt9A

 Kercaszomor8A

 Dinnyeberki1C

 Dinnyeberki9B

 Kaposfred2C

 Kercaszomor10C

 Hajdszoboszl2A

 NYrcsholy2A

 Perkupa2A

 Perkupa8C

 Kikunflegyhza4B

 Budapest2B

 Okny2A

 Okny9B

 Buckfast2.10

 LengyelA11

 Buckfast4

 LengyelK2

 LengyelK7

 Hajdszoboszl2C

 Hajdszoboszl7C

 LengyelK1

 Abony_2B

 GYngys2C

 Hajdvid9A

 CSerpfalu2C

 Kiskunflegyhza3A

 Fertszentmikls3A

 Kecskemt1C

 Kecskemt9C

 Kercaszomor9B

 Dinnyeberki2A

 Dinnyeberki9C

 Kaposfred9A

 Kercaszomor2C

 Hajdszoboszl2B

 NYrcsaholy2C

 Perkupa2B

 Perkupa9A

 Kiksunflegyhza5C

 Budapest9A

 Okny2B

 Okny9C

 Buckfast2.3

 Buckfast2.1

 Buckfast6

 LengyelK3

 Hajdvid2B

 Hajdvid2C

 Hajdvid9B

 Hajdvid9C

 LengyelK5

 LengyelK8

 LengyelK9

 LengyelA7(2)

 Abony9A

 GYngys9B

 Kiskunflegyhza4C

 CSerpfalu4A

 FSertszentmikls10A

 Fertszentmikls8C

 Kecskemt2A

 Kercaszomor1A

 Bazsi2A

 Dinnyeberki3B

 Kaposfred1A

 Kaposfred9B

 Abony2C

 Hajdszoboszl9A

 NYrcsaholy9A

 Perkupa2C

 Kiskunflegyhza5A

 Bazsi10B

 Budapest9B

 Okny2C

 Budapest2A

 Buckfast2

 Buckfast2.5

 Buckfast8

 LengyelK4

 Murcia5

 Cantabria

 Murcia1

 Murcia2

 Murcia3

 Afrika1

 Afrika4

 Afrika5

 Afrika10

 Afrika11

 Afrika12

 Afrika13

 Afrika7

 Afrika8

 Afrika9

 Murcia4

 CastillaLeon

 PaisVasco

 LengyelA2

 Galicia

 Navarra

 LengyelA14

 LengyelA7

 LengyelA9

 LengyelA10

 LengyelA6

 LengyelA18

 LengyelA4

0.001  
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Mikroszatellit vizsgálat 

A mikroszatellit vagy STR (Short Tandem Repeat) lókuszok PCR-fragmenseinek analíziséhez 

a felsokszorosított DNS-szakaszok méret szerinti elválasztására (elektroforézis), az 

elválasztott PCR termék detektálására (festés, jelölés) és az adott allél típusának 

meghatározására van szükség. A multiplex formában sokszorozott fragmensek kapilláris 

elektroforézissel történő elválasztását genetikai analizátor segítségével történik, továbbá a 

jelölt primerek lézergerjesztett detektálását végzik az általunk megbízott Biomi Kft-nél. 

A vizsgálatban 240 magyar minta és 116 kontorll minta fragment analízis eredményét 

kaptuk meg 9 marker felhasználásával három multiplexben. Egy méhminta fragment analízis 

eredménye látható: 

 

 

 

Egy méhminta fragment analízis eredménye 

 

Fajtajelleg vizsgálat 

A PhD téma kiegészítéseként Gödöllőn a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 

Koordinációs Központ, Méhészeti Intézetben a hazai mézelő méh állomány fajtajelleg 

vizsgálatát végeztem. A vizsgálat kiterjedt a méhek színének, szárnyindexének és 

szipókájának mérésére. 
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18. Élőhelyek kezelése őshonos háziállatokkal 
 

Vizsgálataink során az eltérő hasznosítású visszagyepesített legelők botanikai összetétele és 

gyepgazdálkodási értéke közötti összefüggést keressük, valamint hogy a legelő 

visszagyepesítési típusai és a kaszálás milyen hatással van a legelő botanikai összetételére és 

ennek milyen hatása lehet a gyepgazdálkodási értékekre. Az azonos környezeti tényezők 

hasonló módon jelennek-e meg a gyep életforma összetételében, a fajok ökológiai 

tényezőiben. Ezen túl alapot adjon a későbbiekben ahhoz, hogy a szürkemarha legeltetés 

során a különböző eredetű gyepek hogyan fognak megváltozni. A vizsgálat másik célja, hogy 

összehasonlítsuk, hogy milyen módon változik egy fás legelő botanikai összetétele, ha 

nedvesebb és szárazabb területeket előtérő intenzitással (esetünkben letérő óraszámban) 

legeltetnek. Terepi vizsgálatainkat 2012. április/május - 2012. szeptember között végeztük el, 

a téli időszakban az adatok kiértékelésével foglalkozunk. A felvételezéseket sok esetben az 

időjárási körülmények nehezítették.  

 

A cserépfalui mintaterület a Bükki Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. Védett természeti 

területről van szó, ahol minden kutatás engedélyhez kötött! A 2012-es év tavaszán kaptunk 

engedélyt az Észak – magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségtől a területen történő kutatásra. A mintaterületek (2x2m) kijelölése 2012 

áprilisában történt meg két nedvesebb, két szárazabb mintaterületen, valamint az állatok 

éjszakázóhelyén (n=35). Ezeket a területeket eltérő intenzitással legeltetik, így lehetőség lett 

volna ezen területek összehasonlítására. Május végén, majd júniusban mentünk ki a területre 

és vettük fel a kvadrátokban a fajok százalékos borítási értékeit! Sajnos a csapadékhiány miatt 

a felvételezések elég rosszul sikerültek, a legelő „kiégett”, valamint a gulyás sem terelte a 

szürkemarhákat, azok éjszaka legeltek, így nem volt lehetőségük a terültek összehasonlítására, 

ez alapján a koncepció alapján. Ennek ellenére az idei évben is megkérjük az engedélyt a 

területen történő kutatásra és reméljük, hogy jobb eredményeket kapunk, valamint 

lehetőségünk nyílik a tavalyi adatokkal valamilyen módú összevetésre.   
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Cserépfalun készült képek május végén és júliusban. 

 

A második, csákvári mintaterület a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány részét 

képezi. A mintaterületek kijelölése májusban történt meg különböző módon visszagyepesített 

területeken! Az 5 mintaterületen belül 7-7 kvadrátot vettünk fel és ezekben is feljegyeztük a 

lágyszárúak százalékos borítási értékeit.   

A mintaterületek a következők: 

I.: spontán gyepesedő parlag (33,18 ha), 

II.: szénamurvás/szénaráhordásos (27,79 ha), 

III.: direkt vetésű (18 ha), 

IV.: lucernával vetés és felhagyás (30 ha),  

V.: (20 éve) felülvetett parlag (150,83 ha) 

 

2009-ben történt a terület visszagyepesítése Polder és természetvédelmi alapozó keverékkel. 

A következő két évben kaszálással hasznosították a területet, majd 2012-től szürke marhával 

legeltetik. A különböző módon történő gyepesítések hatására elkülönülő területeken 

választottuk ki a mintaterületeinket. Mind az öt területen 7-7db 2×2 méteres kvadrát adatait 

vettük fel, az egyes fajok borítási értékét %-ban megadva. A gyepesített sávokban a 

kvadrátokat a tábla hossztengelye mentén az északi szélétől haladva 50 méterenként vettük 

fel. A fajnevek Király (2009) nómenklatúráját követik. A mintaterületeket a fajok 

természetvédelmi értékkategóriái (Simon, 2000) és a szociális magatartásformái alapján 

(Borhidi, 1993) is értékeljük. Az elemzéshez felhasználtuk a Raunkiaer-féle 

életformarendszer kategóriáit is (Raunkiaer, 1934). Az életforma elemzést Pignatti (2005) 

életforma típusai alapján is elvégeztük, amely az áttelelő szerv elhelyezkedésén kívül a fajok 
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morfológiai sajátosságait is figyelembe veszi. Korábbi hazai alkalmazása kevésbé széles, 

ezért a fajok kategorizálását mi végeztük el. A gyepben előforduló fontosabb növényfajok 

takarmányozási értékének meghatározását Klapp és mtsai (1953) munkája alapján végeztük 

el. A felvételek többváltozós statisztikai elemzését is elvégeztük, amelyhez R programozási 

nyelvet használtunk, ahol az adatok klasszifikációs és ordinációs (DCA) elemzését is 

elvégeztük.  

Kiszámoltuk az egyes területekre jellemző összborítást, fajszámot és Shannon-diverzitás 

értékét. A legeltetési intenzitás hatásának lemérésére ezeket páronként hasonlítottuk össze 

többszörös varianciaanalízissel (ANOVA). Post hoc tesztként a Tukey HSD eljárást 

alkalmaztuk, amely korrigált p értéket ad, így a Bonferroni korrekció elvégzése 

szükségtelenné válik. Az egyes felvételek Shannon-diverzitásának kiszámolása után az egyes 

területek átlagát vettük és ezeket hasonlítottuk össze a növekvő zavarás mellett mindkét 

területen. Az átlagos diverzitásértékek kiszámolásán túl többletinformációt jelent az egyes 

típusok diverzitás-profiljának megrajzolása. Ezt a Rényi-diverzitással tettük meg. 

Az adatokat a grafikus megjelenítés végett kétutas klaszteranalízissel (heatmap-en) is 

ábrázoltuk, ebben az esetben Euklédeszi távolság függvény alapján hierarchikus 

klaszteranalízist végzünk. A heatmap egy téglalap alakú tömbön, színskála szerint jeleníti 

meg adatainkat, ahol az adatmátrixot két dendrogram szegélyezi. Az Y-tengelyen lévő 

dendrogram a fajok között lévő kapcsolatokat, míg az X-tengelyen lévő dendrogram az adat-

felvételezési területek, illetve az adatgyűjtés ideje alapján meglévő kapcsolatokat jeleníti 

meg.. A jelen ábrázoláskor az 5% feletti átlagos borítási értékkel rendelkező fajokat vettük 

figyelembe. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző gyeptelepítési módszerek során a természetes 

állapotokhoz leginkább a szénaráhordásos módszerrel kialakított gyep hasonlít. Itt a 

legnagyobb a fajszám és a természetes gyepek fajai is uralkodóvá válnak. A direkt vetésű, 

valamint a felhagyott telepített gyep különül el leginkább a természetközeli állapotú húsz éve 

felülvetett gyepterülettől. 
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A 2013-as évben a mintaterületeken az alábbi vizsgálatok folytak: 

Csákvár szürkemarha legelő 

A kijelölt 5 mintaterületen, amelyeket a különböző visszagyepesítési módok alapján tudtunk 

elkülöníteni 7-7 darab 2x2 méteres kvadrátban cönológia felvételt készítettünk, amely során a 

kvadrátokon belül feljegyeztük az előforduló fajokat, valamint azok borítási értékeit! A 

vizsgálattal az a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy természetesség szempontjából melyik 

visszagyepesítési mód a legjobb, illetve ezek a gyepek hogyan reagálnak a legeltetésre, 

hogyan változik meg a szerkezetünk, fajkészletük, diverzitásuk. Az idei évben a szürkemarha 

legelő mellett, magyar tarka legelőn is végeztünk felvételek összehasonlítás céljából. Az 

adatok kiértékelése során főleg az életformákkal, ezen belül is a Pignatti életformával 

foglalkozunk.  

Csákvár bivalylegelő 

A legelőn kijelölt mintaterületeken a tavalyi évben még 80-90% körüli volt a Solidago 

gigantea borítási értéke. 3 mintaterületen 7-7 darab cönológiai felvételeket készítettünk 2x2 

méteres kvadrátban, hogy megnézzük milyen mértékben képes a legelésével visszaszorítani 

ezen inváziós növényfaj terjedését. Az első két mintaterületet 2 éve, a 3. mintaterületet egy 

éve legeltetik bivallyal. A felmérések után az adatokat statisztikai úton kiértékeltük (boxplot 

és denrdrogram). 

Cserépfalu szürkemarha fáslegelő 

5 mintaterületen (2 nedvesebb, 2 szárazabb, éjszakázóhely) 7-7 darab 2x2 méteres kvadráton 

belül jegyeztük fel az előforduló fajokat és azok borítási értékeit. Elsődleges cél a 2 
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nedvesebb és 2 szárazabb terület összehasonlítása, mivel különböző óraszámban legeltetik 

őket, valamint annak a vizsgálata, hogy a cserjésedést milyen mértékben képes a legeltetés 

visszaszorítani. 
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19. Mitokondriális DNS vizsgálat hagyományos magyarországi 
lófajták genetikai variabilitásának meghatározására 

 

A kutatás hagyományos magyarországi lófajták (hucul, nóniusz, gidrán, furioso-north star) 

genetikai struktúráját kívánja meghatározni mitokondriális DNS (mtDNS) vizsgálattal. A 

mtDNS anyai ágon öröklődik, függetlenül a genomiális DNS-től, tehát osztódása szorosan 

nem kapcsolható a sejtmag osztódásához, öröklésmenetében a magi örökléstől különböző 

törvényszerűségek érvényesülnek. Az utóbbi években a mtDNS citokróm b régiójának 

szekvencia-változásának vizsgálata is fontos szerepet töltött be a származás-ellenőrzések 

során. A citokróm b (Cyt-b) az oxidatív foszforilációban főszerepet játszó gének egyike, 

továbbá az általa kódolt fehérje struktúrája és funkciója jól ismert a kutatók számára. 

Kitűnően alkalmazható filogenetikai vizsgálatokban. A Cyt-b gén lassan és gyorsan evolveáló 

kodonokat is tartalmaz, ezért konzervatívabb és variábilisabb régiókkal vagy doménokkal is 

rendelkezhet. A mtDNS szekvenciák széles körben alkalmazhatóak taxonómiai, filogenetikai 

és strukturális genetikai analízisekhez. Az utóbbi évtizedben a mitokondrium, illetve a Cyt-b 

génjének vagy a D-loop szekvenciájának tulajdonságait több kutatócsoport is felhasználta a 

háziasított, valamint az ősi lovak származási kapcsolatának igazolására. 

A vizsgálatba vont populációk mtDNS-ének analízisével képet kaphatunk a genetikai 

hátterükről, a populációk, fajták közötti kapcsolatokról, illetve munkánk értékes része az 

egyedek méneskönyv szerinti hibás kancacsaládokba történt besorolásának kiszűrése. A 

vizsgálat célja a ritka genotípusok felismerése, mely hasznos lehet az egyes fajták 

fajtavédelmi terveihez, genetikai státuszuk megértéséhez. 

 

Módszer 

- Genomiális DNS izolálás a FAO módszere alapján, hucul és gidrán lófajtákból (Hair 

puffer és proteináz K (20 mg/ml) felhasználásával szőrhagymából) 

- Primertervezés (A Primer3 programot használva a mtDNS D-loop és citokróm b 

régiójába terveztünk primereket) 

 

>gi|40806321|gb|AY515159.1| Equus caballus haplotype 5 cytochrome B (CYTB) 

gene, complete cds; mitochondrial 
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TATTCCCACGTGGAATCTAACCACGACCAATGACATGAAAAATCATCGTTGTATTTCAACTATAAGAACACCAATGACAAACATCTGGAAATCT

CACCCACTAATTAAAATCATCAATCACTCTTTTATTGACCTACCAGCCCCCTCAAACATTTCATCATGATGAAACTTCGGCTCCCTCCTAGGAA

TCTGCCTAATCCTCCAAATCTTAACAGGCCTATTCCTAGCCATACACTACACATCAGACACGACAACTGCCTTCTCATCCGTCACTCACATCTG

CCGAGACGTTAACTACGGATGAATTATTCGCTACCTCCATGCCAACGGAGCATCAATATTTTTTATCTGCCTCTTCATTCACGTAGGACGCGGC

CTCTACTACGGCTCTTACACATTCCTAGAGACATGAAACATTGGAATCATCCTACTTTTCACAGTTATAGCTACAGCATTCATGGGCTATGTCC

TACCATGAGGCCAAATATCCTTTTGAGGAGCAACAGTCATCACGAACCTCCTATCAGCAATTCCCTACATCGGTACTACCCTCGTCGAGTGAAT

CTGAGGTGGATTCTCAGTAGACAAAGCCACCCTTACCCGATTTTTTGCTTTCCACTTCATCCTACCCTTCATCATCACAGCCCTGGTAGTCGTA

CATTTACTATTTCTTCACGAAACAGGATCTAATAACCCCTCAGGAATCCCATCCGATATGGACAAAATCCCATTCCACCCATATTATACAATTA

AAGACATCCTAGGACTCCTCCTCCTGATCTTGCTCCTACTAACTCTAGTATTATTCTCCCCCGACCTCCTAGGAGACCCAGACAACTACACCCC

AGCTAACCCTCTCAGCACTCCCCCTCATATTAAACCAGAATGGTCCTTCCTGTTTGCCTACGCCATCCTACGCTCCATTCCCAACAAACTAGGC

GGCGTATTAGCCCTAATCCTCTCCATCCTGATCCTAGCACTCATCCCCACCCTCCACATATCAAAACAACGAAGCATAATATTCCGGCCTCTCA

GCCAATGCGTATTCTGACTCTTAGTGGCAGACTTACTGACACTAACATGAATCGGCGGACAGCCAGTGGAACACCCATACGTAATTATCGGCCA

ACTGGCCTCAATCCTCTACTTCTCCCTAATTCTCATTTTTATACCACTCGCAAGCACCATCGAAAACAATCTTCTAAAATGAAGA 

 

                 start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Cyt1_F          3   20   59.79   50.00  8.00  0.00 TTCCCACGTGGAATCTAACC 

Cyt1_R       1094   20   59.96   50.00  4.00  1.00 GTCCGCCGATTCATGTTAGT 

PRODUCT SIZE: 1092, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00 

 

OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Cyt2_F        452   20   59.92   50.00  5.00  1.00 GCATTCATGGGCTATGTCCT 

Cyt1_R       1094   20   59.96   50.00  4.00  1.00 GTCCGCCGATTCATGTTAGT 

PRODUCT SIZE: 643, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 1.00 

 

Cyt3_F        633   20   60.07   50.00  4.00  2.00 TCATCATCACAGCCCTGGTA 

Cyt3_R                   ATGGTGCTTGCGAGTGGTAT 

PRODUCT SIZE: 556 

 

>gi|577571|emb|X79547.1| Equus caballus mitochondrial DNA sequence 

ATTTCTTCCCCTAAACGACAACAATTTACCCTCATGTGCTATGTCAGTATCAGATTATACCCCCACATAACACCATACCCACCTGACATGCAAT

ATCTTATGAATGGCCTATGTACGTCGTGCATTAAATTGTCTGCCCCATGAATAATAAGCATGTACATAATATCATTTATCTTACATAAGTACAT

TATATTATTGATCGTGCATACCCCATCCAAGTCAAATCATTTCCAGTCAACACGCATATCACAGCCCATGTTCCACGAGCTTAATCACCAAGCC

GCGGGAAATCAGCAACCCTCCCAACTACGTGTCCCAATCCTCGCTCCGGGCCCATCCAAACGTGGGGGTTTCTACAATGAAACTATACCTGGCA

TCTGGTTCTTTCTTCAGGGCCATTCCCACCCAACCTCGCCCATTCTTTCCCCTTAAATAAGACATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCAT

GCTCACACATAACTGTGATTTCATGCATTTGGTATCTTTTTATATTTGGGGATGCTATGACTCAGCTATGGCCGTCAAAGGCCTCGACGCAGTC

AATTAAATTGAAGCTGGACTTAAATTGAACGTTATTCCTCCGCATCAGCAACCATAAGGTGTTATTCAGTCCATGGTAGCGGGACATAGGAAAC

AAGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGC

ACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGT

GCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTGTGCACCTACCCGCGCAGTAAGCAAGTAATATAGCTTTCTTAATCAAACCCCCCCT

ACCCCCCATTAAACTCCACATATGTACATTCAACACAATCTTGCCAAACCCCAAAAACAAGACTAAACAATGCACAATACTTCATGAAGCTTAA

CCCTCGCATGCCAACCATAATAACTCAACACACCTAACAATCTTAACAGAACTTTCCCCCCGCCATTAATACCAACATGCTACTTTAATCAATA

AAATTTCCATAGACAGGCATCCCCCTAGATCTAATTTTCTAAATCTGTCAACCCTTCTTCCCCC 

 

OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Dloop1_F         15   20   58.98   45.00  4.00  1.00 ACGACAACAATTTACCCTCA 

Dloop1_R        975   20   61.40   55.00  3.00  1.00 GGGGAAGAAGGGTTGACAGA 
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PRODUCT SIZE: 961, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00 

 

OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Dloop2_F         60   20   59.79   55.00  2.00  0.00 CCCCCACATAACACCATACC 

Dloop2_R        942   20   59.92   55.00  4.00  0.00 ATCTAGGGGGATGCCTGTCT 

PRODUCT SIZE: 883, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00 

 

OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Dloop3_F        291   20   60.11   55.00  2.00  0.00 TCAGCAACCCTCCCAACTAC 

Dloop2_R        942   20   59.92   55.00  4.00  0.00 ATCTAGGGGGATGCCTGTCT 

PRODUCT SIZE: 652, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00 

 

OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  

Dloop4_F       593   20   60.10   50.00  4.00  1.00 ACGTTATTCCTCCGCATCAG 

Dloop2_R       942   20   59.92   55.00  4.00  0.00 ATCTAGGGGGATGCCTGTCT 

PRODUCT SIZE: 350, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00 

 

D loop1_F – D loop1_R „A” primerpár 

D loop2_F – D loop2_R „B” primerpár 

D loop3_F – D loop2_R „C” primerpár 

D loop4_F – D loop2_R „D” primerpár 

Cyt1_F – Cyt1_R „E” primerpár 

Cyt2_F – Cyt1_R „F” primerpár 

Cyt3_F – Cyt3_R „G” primerpár 
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A primerpárok tesztelése gradiens PCR készülékkel történt, mely segítségével a hét primerpárt tíz 

hibridizációs hőmérsékletet alkalmazva vizsgáltuk meg 

 

A primerpárok tesztelését követően a vizsgálataink során a kapott sávokat és a termékek 

hosszát figyelembe véve a későbbiekben az „E” primerpár kerül alkalmazásra.  

  

 PCR reakció optimalizálása az alábbi protokollal: 

 dNTP mix (2 mM) (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) /Fermentas/ 

 5X Colorless GoTaq Flexi Buffer /Promega/ 

 MgCl2 (25mM) /Promega/ 

 GoTaq DNA polymerase (5 u/µl) /Promega/  

 1 pmol/µl reverse primer (10pmol/µl) /SIGMA/ 

 1 pmol/µl forward primer (10pmol/µl) /SIGMA/ 

 desztillált víz 

 genomiális DNS  

A PCR reakció optimalizálása után a későbbiekben az alábbi protokollt használtuk:  

95 0C    10:00 perc 

95 0C    0:30 perc 

62 0C    0:45 perc  

72 0C    0:30 perc 

72 0C    10:00 perc  

4 0C    ∞  

35 X 
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 Nukleinsavak elválasztása elektroforézissel (2%-os Seakemagaróz, 1X TAE puffer, 0,5 

mg/ml Gelred vagy Grsafe) 

 

 PCR termék tisztítása 

 

A PCR reakció utáni tisztítás 

sikerességét gélelektroforézis 

segítségével ellenőrizzük. A képen 

négy mintának a tisztítás után kapott 

termékei láthatóak egy kb-os létrát 

alkalmazva 

 

 
Az ábrán egy minta szekvenogramjának első részlete látható, ahol a piros szín a timin, a kék a citozin, a 

zöld az adenin, a fekete a guanin bázisokat jelöli. Ilyen szekvenogramok alapján történik a minták 

kiértékelése 
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A laboratóriumi vizsgálatok a Debreceni Egyetem Állattudományi, Biotechnológiai és 

Természetvédelmi Intézet Állatgenetikai Laboratóriumában történtek. A sikeres laboratóriumi 

előkészületek során a szőrhagymákból kivontuk az örökítőanyagot (DNS-t), majd a 

szekvenáltatás során kerültek a DNS-t felépítő bázisok meghatározásra. Sikeres 

szekvenáltatás esetén az alábbi képet kaptuk egy-egy minta esetében, majd ezek alapján 

kezdtük el a minták kiértékelését különböző informatikai és statisztikai programok alapján. 

Miután a laboratóriumba beérkező minták mitokondriális örökítőanyagának egy adott 

szakaszát meghatároztuk, összehasonlítottuk a mintákat, amit azonos szakaszon vizsgáltunk. 

Eredményképp egy kör alakú, úgynevezett filogenetikai törzsfát kaptunk, amin ágak 

találhatóak (10 elágazódás). Ezeken az elágazódásokon az egymáshoz genetikailag leginkább 

hasonló egyedek kerültek egymás mellé, azonos ágra. 
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20. Exportképes halfajok (Barramundi; Vörös árnyékhal) 
ivadéknevelési és takarmányozási technológiájának fejlesztése 

 

Az egészséges élelmiszerek, ezen belül a halhús iránti fogyasztói igény világszerte 

folyamatosan nő. Ugyanakkor, a világ halgazdálkodásának legkritikusabb problémája, hogy a 

természetes vízi halállományok, a túlhalászat következtében végveszélybe kerültek, így a 

növekvő kereslettel az édesvízi és tengeri halászat képtelen lépést tartani. A problémára a 

megoldást az akvakultúra fejlesztése jelentheti, amelyen belül a recirkulációs elven működő 

intenzív haltermelő rendszerek egyre meghatározóbb szerephez jutnak. A hazai haltermelésre 

jellemző, hogy a legnagyobb mennyiségben megtermelt pontyfélék hazai és nemzetközi piaca 

évek óta nem bővül. A hazai haltermelés kiugrási lehetősége az ország speciális adottságaiban 

rejlik, mivel Magyarország egyedülálló geotermikus energia-, illetve termálvíz potenciállal 

rendelkezik. Ez az adottságunk olyan melegigényes, egyben kiváló húsminőségű és 

szálkamentes halfajok előállítását teszi lehetővé, mint a Dél-kelet Ázsiában, illetve 

Ausztráliában őshonos a barramundi (Lates calcarifer), illetve az Észak-Amerikából 

származó vörös árnyékhal (Sciaenops ocellatus).  

A barramundi nevelésével kapcsolatos kísérletek 

A barramundi lárvanevelése 

A barramundi esetében, a legtöbb tengeri halfajhoz hasonlóan, a termelés legkritikusabb 

fázisa a lárvanevelés időszaka. A lárvanevelés során a legfontosabb tényezők a halfaj számára 

optimális környezeti feltételek megteremtése, illetve a megfelelő táplálék biztosítása.  

Természetes elterjedési területén a halfaj katadróm, vagyis szaporodás tengervízhez kötött. 

Ennek megfelelően a lárvanevelés mesterséges körülmények között is sós vízben történik, 

amely a zsenge lárvák esetében 18-20 g/l-es só-tartalmat jelent. A zsenge barramundi 

nevelése során alkalmazott általános takarmányozási protokoll szerint a fiatal halakat 

mindösszesen 21 napig kizárólag élő eleségekkel etetik. A lárva első tápláléka a Rotatoria, 

majd a 12 napos, kerekesféreggel történő takarmányozást követően a barramundi további 9 

napig Artemiát fogyaszt. Mivel jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan mesterséges mikro-

tápok, amelyek lehetővé tennék az Artemia teljes kiváltását, a sórák nélkülözhetetlen táplálék 

a lárvanevelés során. A frissen keltetett Artemia ugyanakkor jóval kisebb nyomelem-

tartalommal rendelkezik, mint a természetben élő zooplanktonok, így a biológiailag 
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létfontosságú mikroelemekből bevitt mennyiség sok esetben nem fedezi a fiatal egyedek 

igényeit.  

Doktori kutatásom során kísérleteket végeztem a kobalt (Co) barramundi lárva 

növekedésére és megmaradására gyakorolt hatásának feltárására.  A vizsgálatok során a 

kobaltot önmagában, illetve cinkkel (Zn) és mangánnal (Mn) együtt is alkalmaztuk, a halak 

számára élő eleségként szolgáló Artemia etetésén keresztül. Az élő táplálék dúsítása során 24 

órás periódust alkalmaztunk, a frissen kelt Artemiát különállóan 50 és 100 mg/l kobalt-

kloridal (CoCl2) és mangán-kloriddal (MnCl2), illetve kombinációban, szintén 50 és 100 mg/l-

es dózisokban CoCl2-dal és cink-szulfáttal (ZnSO4)-tal, illetve CoCl2 és MnCl2 gazdagítottuk.  

A dúsított élő eleséget 14 napos barramundi lárváknak kínáltuk fel. A 15 napos vizsgálat 

során 9 kezelést állítottunk be, egyenként 2 ismétléssel. A kísérlet végén kezelésenként 40-40 

lárva egyedi növekedési paramétereit és nyomelem-tartalmát határoztuk meg.  

 

Különböző zsírtartalmú tápok etetésének hatása a hibrid csíkos sügér termelési 

paramétereire és húsminőségére 

 

Kísérleti beállítás: 

Kísérletünket a Debreceni Egyetem Agrár-, és Gazdálkodástudományok Centrumának 

Halbiológiai Laboratóriumában található recirkulációs rendszerben végeztük. Ennek során 2 

kezelést, egyenként 3 ismétlésben állítottunk be. A kezelések közötti különbséget az etetett 

táp beltartalma jelentette, mely egyik esetben 42% fehérjét, és 22% zsírt (42/22), míg a másik 

csoportnál 43,5% fehérjét és 29% zsírt (43,5/29) tartalmazott. 

A kísérleti állományt Izraelből, a Madan Kibbutz halkeltetőből szereztük be. A kihelyezett 

halak tömege  40,95±1,31 g (42/22), és 42,11±2,29 g (43,5/29) volt. Hat darab, egyenként 70 l 

víztérfogatú műanyag körmedencét 100-100 egyeddel népesítettünk, így kezelésenként 300 

darab halat tudtunk vizsgálni. A kísérlet során a víz hőmérsékletét folyamatosan 23,9-25,2 oC 

között tartottuk, míg a víz oxigéntartalma 3,92-5,05 mg/l között változott. A rendszervíz 

sókoncentrációja 2 g/l volt. 

A 7 héten keresztül folytatott nevelési kísérlet során az Biomar haltakarmány-gyártó cég 

tápját használtuk a fent leírt beltartalommal, 3 mm-es szemcseméretben. A napi 

takarmányadagokat a biomassza %-ában határoztuk meg, melyet 4 etetés alkalmával 
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fogyasztottak el a halak. Ahhoz, hogy folyamatosan nyomon követhessük a testtömeg-

gyarapodást, a kísérlet kezdete és vége mellett heti rendszerességgel méréseket végeztünk. 

A kísérlet értékelésénél számítottunk túlélési arányt (S), melyhez a kiindulási és a 

lehalászáskori egyedszámokat használtuk fel. A növekedési erélyt a fajlagos testtömeg-

gyarapodás (SGR) segítségével számítottuk ki, a következő képlet alkalmazásával:  

 

SGR= 100 (ln wt-ln w0) t-1  (%/nap),  ahol: wt, w0 a záró, és kezdeti testtömeg, g-ban 

kifejezve, t-az eltelt idő napokban megadva. 

 

A takarmányértékesítést (FCR) a következő képlet szerint számoltuk: 

 

FCR= F (Wt-W0)-1  (g/g),    ahol: F- a takarmány összes tömege, W0, Wt- a 

kezdeti és a záró összes testtömeg grammban kifejezve.  

A szétnövés mértékének vizsgálatához az átlaggal korrigált szórást használtuk fel (CV) 

melyet a kezdeti és a lehalászáskori állományra számítottunk.  

 

CV0= 100 SD w0
-1  (%) 

CVt= 100 SD wt
-1  (%)   ahol: SD- az egyedi tömegek szórása 

 

A kísérlet során a testtömeg-adatok statisztikai értékelését kétmintás „T”-próba segítségével 

végeztük, SPSS 20.0 program segítségével, 5%-os konfidencia intervallum mellett. 

 

Zsírsav meghatározás: 

Az vizsgálat során az összes-zsír mennyiségének meghatározása extrahálással, a szabad 

zsírsavak analízise pedig folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC) történt. A mintákat 

fagyasztva tárolás után liofilizáltuk, majd ezt használtuk fel a további vizsgálatok céljára. A 

liofilizátumból a zsír/olaj kinyerése hexán segítségével történt: A minta 2,5-3,0 g-ját 25 ml 

hexánnal 1 órát kevertettük, majd szűrőpapíron szűrtük, a szűrletet bepároltuk. A méréshez a 

szabad zsírsavakból származékot képeztünk. A reakciók során a zsírsavakat lúgos közegben p 

– bróm fenacil-bromiddal reagáltattuk 18-korona-6 katalizátor jelenlétében. Az előállított 

mintát 1 ml toluolban oldottuk, szűrtük, a méréshez a felülúszót használtuk. 

A kromatográfiás rendszer kifejlesztése után a zsírsav-elegyek bemérésre kerültek, majd 

létrehoztuk a kromatogramot. Erről a retenciós idők alapján történt meg az egyes zsírsavak 
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minőségi meghatározása. A mennyiségi értékelés a különböző zsírsavakat jelző görbék alatti 

terület integráltja alapján történt. A zsírsavakat 242 nm hullámhosszon detektáltuk. 

 

Eredmények 

Termelési paraméterek: 

A hibrid csíkos sügér megmaradási aránya, testtömeg értékei, termelési paraméterei és 

a szétnövés adatai 

Kezelé

s (1) 

S (%) W0 (g) Wt 

(g) 

Wt-W0 

(g) 

SGR 

(%) 

FCR 

(g/g) 

CV0  

(%) 

CVt 

(%) 

CVt/CV0 

(%) 

42/22 97±3,

1 

41±1,3

1 

92,7±

1,8 

51,7±2,7 1,66 1,46 17,1±2,3 19,4±1 1,1 

43,5/29 95±0,

6 

42,1±2

,29 

91,5±

6,7 

49,4±7,4 1,62 1,5 15,7±2,7 18,9±1,

8 

1,2 

A ± szórás-értékek a három ismétlésből adódnak 

 

A vizsgált termelési mutatókban (SGR, FCR, tömeggyarapodás) a csoportok között nem 

találtunk jelentős különbséget. Két mintás „T” próbával elemezve a csoportok testtömegét, 

sem a kísérlet beállításakor (sig. 0,253) sem pedig a lehalászáskor nem volt köztük 

szignifikáns differencia (sig. 0,434). Így kijelenthető, hogy a testtömeg-gyarapodás 

tekintetében sem volt a két kezelés között jelentős különbség. Azonban az 1. táblázatból 

leolvasható, hogy a lehalászáskori átlagtömeg szórása a 43,5/29-es táppal etetett csoport 

esetében nagyobb (±7,4) a másik beállításnál (±2,7). Nem mellékesen ennél a csoportnál 

(43,5/29) a teljes testtömeg-gyarapodás is kisebb volt, habár magasabb W0-ról indultak. A 

túlélési arány (S) a 43,5/29-es táppal etetett halaknál alakult rosszabbul, itt átlagosan 95% volt 

(±0,6), míg ez a másik csoportnál átlagosan 97% volt, nagyobb szórás (±3,1) mellett. A 

túlélési arány és a tömeggyarapodás által befolyásolt biomassza-növekedést az alábbi ábra 

szemlélteti. 

 

 

 

 

 

80



 

 
 

A biomassza alakulása a kísérlet során, kezelésenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelések homogenitása (CV%) között nem volt tapasztalható jelentős különbség a 

beállításkor, (CV0 (%): 17,1±2,3; 15,7±2,7), a kísérlet végére azonban kezdetinél 

heterogénebbé (CV t (%): 19,4±1; 18,9±1,8) vált mindkét csoport. A szórás-értékek azt 

mutatják azonban, hogy az ismétlések között nem alakultak ki jelentős különbségek. 
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Zsírtartalom-vizsgálat 

A halhús szárazanyag-, zsír-, illetve zsírsav tartalma 

Kezelés Szárazany

ag 

tartalom 

(%)  

Zsírtart. 

nyers 

tömegre 

(%)  

Zsírtart. 

száraz 

tömegre 

(%)  

Össz. szabad 

zsírsav 

(mg/100g)  

Össz. ω3  

(mg/100g) 

Össz. ω6 

(mg/100 

g) 

42/22 38,62 14,3 37 147,6 88,4 57 

43,5/29 35,4 11,5 32,5 65,4 63,4 0,9 

 

A halhús összes-zsírtartalmának meghatározásakor azt az eredményt kaptuk, hogy azon a 

csoportba tartozó halak húsának, melyeket kisebb fehérje és zsírtartalmú táppal (42/22) 

etettünk, nagyobb volt mind a szárazanyag (38,6%), mind pedig a zsírtartalma (14,3% nedves 

tömegre vonatkoztatva), ellentétben azokkal a halakkal, amelyek több zsírt fogyasztottak 

(35,4% szárazanyag, 11,5% zsír nedves tömegre vonatkoztatva). A táblázatban az is látható, 

hogy a 42/22-es takarmányt fogyasztó halakban a szabad zsírsavak összes mennyisége több 

mint a duplája (146 mg/100g) mint a másik kezelésnek (65,43 mg/100g). Ebből az omega-3, 

illetve omega-6 csoportba tartozó zsírsavak viszonylag kiegyenlített arányban voltak jelen. A 

43,5/29-es tápot fogyasztó halak szabad zsírsavai között az omega-3 csoportba tartozók 

domináltak. 

 

A zsírsav-analízis során csak a szabad zsír (olyan zsírsavak, melyek nem kapcsolódnak más 

molekulákhoz) összetevőit vizsgáltuk. Ennek során négy (arachidonsav-ARA, alfa-linolénsav-

ALA, dekozahexaénsav-DHA, eikozapentaénsav-EPA) omega-3 csoportba, és egy (linolsav) 

omega-6 csoportba tartozó zsírsavat találtunk. Ezek eloszlása a két csoportba tartozó halak 

húsában azonban nem volt azonos. Az alacsonyabb beltartalmú tápot fogyasztók (42/22) 

esetében a zsírsavprofil gerincét a DHA (76,2 mg/100g) adta, de jelentős mennyiségű linolsav 

(55,5 mg/100g) is mérhető volt, emellett az EPA-t (8,9 mg/100g) találtunk még említésre 

méltó mennyiségben. A több zsírt (43,5/29) fogyasztó csoportban a zsírsavak között 

ugyancsak a DHA (51 mg/100g) dominált, de emellett több EPA-t (21,4 mg/100g) mértünk, 

mint a 42/22-es tápot fogyasztók csoportjában. Azonban linolsav csak igen kis mennyiségben 
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volt jelen a szabad zsírban. ARA (0,4 mg/100g-42/22), illetve ALA (0,2 mg/100g-43,5/29) 

zsírsavakat alig tudtunk kimutatni a csoportokból.  

 

Következtetések 

A magasabb beltartalmú takarmányok hatására láthatólag nem javultak a hibrid csíkos sügér 

termelési mutatói, ennek oka, hogy egy adott mennyiség után a hibrid nem képes a zsírt 

energiává transzformálni ahhoz, hogy a fehérjeszintézisét javítsa. Így megállapítható, hogy 

felesleges a túlzott zsír és fehérje adagolás a nevelés során. Ebben az esetben nem csak 

indokolatlanul megnövekszik a takarmányozás költsége, hanem a halhús is túlzott mértékben 

elzsírosodhat. 

A kísérlet arra is rámutatott, hogy ha a hibriddel több zsírt etetünk, akkor a húsának összes 

zsírtartalma, omega-3 és omega-6 csoportba tartozó zsírsav tartalma nem feltétlen növekszik. 

Ahhoz, hogy erre a tényre választ találjunk, a hibrid anyagcsere folyamatait, zsírsav-

szintézisét felderítendő, további biokémiai vizsgálatokra van szükség. 
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21. Száraz keveréktakarmányok hatékony nyomelem (CoCl2, 
MnCl2, ZnSO4) kiegészítési technológiájának kidolgozása 

 

A kutatás első lépése a barramundi ivadékok számára optimális nevelőtáp receptúrájának 

kidolgozása és összeállítása, illetve az alkalmazandó nyomelemek (kobalt, mangán és cink) 

hatékony bekeverése a takarmányba. A kísérleti keveréktakarmány összeállítása során 

alapanyagként egy kereskedelmi forgalomban kapható, 1,5 mm-es szemcsemérettel 

rendelkező ivadéknevelő tápot (Aller Aqua, Futura) alkalmaztam. 

 

A kutatás során alkalmazott ivadéknevelő táp összetétele: 

Fő összetevők (%) 

Nyersfehérje 56 

Nyerszsír 18 

Szénhidrát 7,5 

Rost 0,7 

Hamu 9,5 

Nyomelemek (mg/kg) 

Zn 70 

Mn 12 

Co 1 

  

A kísérleti takarmányok granulálását a Debreceni Egyetem, Agrár és 

Gazdálkodástudományok Centruma, Halbiológia laboratóriumának újonnan beszerzett haltáp 

gyártó berendezésével végeztem. A kereskedelmi forgalomban kapható száraz tápot 

terménydarálón átdaráltam, majd 10% víz hozzáadása mellett egy 130 l-es betonkeverő 

segítségével homogenizáltam. Az alkalmazott nyomelemek analitikai tisztaságú oldatát 

folytonos keverés mellett adagoltam a masszához. A kísérleti tápokhoz adagolt nyomelem 

kombinációkat és koncentrációkat a kutatási előzmények; tehát a lárvanevelés során elért 

eredmények alapján állítottam össze. 

 

Az alkalmazott nyomelemek kémiai formája és dózisai, egyben az elkészített kísérleti 

takarmányok jelölése: 
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Kísérleti táp azonosítója Alkalmazott kiegészítés 

Kontroll nincs kiegészítés 

Co-50 50 mg/kg CoCl2 

Mn-50 50 mg/kg MnCl2 

Zn-50 50 mg/kg ZnSO4 

Co-Zn-50 50 mg/kg CoCl2 + 50 mg/kg ZnSO4 

Co-Mn-50 50 mg/kg CoCl2 + 50 mg/kg MnCl2 

 

Valamennyi kísérleti tápot 5 kg-os mennyiségben készítettem el. A megformázott takarmányt 

leszárítottam, majd a tápszemcsék felszínére 5%-ban lazacolajat permeteztem, a 

granulátumok lezárása, illetve a legalább 6 hetes eltarthatóság biztosítása érdekében. A 

legyártott tápok segítségével a kiválasztott nyomelemek (kobalt, cink és mangán) barramundi 

ivadékok termelési paramétereire gyakorolt hatásának vizsgálata megfelelően elvégezhető a 

kutatás második negyedévére tervezett etetési kísérletek során. 

 

A nyomelemekkel dúsított száraz tápok tesztelése etetési kísérletekben, visszacsatolások 

 

Bevezetés és célkitűzések 

Mivel korábban megállapítottuk, hogy az említett nyomelemekkel dúsított élő eleség etetése 

kedvezően befolyásolja a barramundi lárvák termelési paramétereit, a további kísérletek célja 

a kobalt, a cink és a mangán ivadéknevelésben betöltött szerepének vizsgálata volt. Ennek 

érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható száraz tápot dúsítottunk az ismertetett 

fémsókkal. 

Anyag és módszer 

A 8 hetes kísérletet egy 70 literes műanyag medencékből álló, édesvizes recirkulációs 

rendszerben állítottuk be, a vízhőmérséklet 25,56 ± 0,07 volt. A kísérleti állományt 600 

barramundi ivadék (kezdő testtömeg: 5,41 ± 0,06 g) alkotta. A vizsgálat során 6 kezelést 

állítottunk be (100-100 ivadék), egyenként 2 ismétléssel (50-50 ivadék). A halak számára a 

takarmányt napi háromszori megosztásban kínáltuk fel, a testtömegük 2,5%-ában. A kísérlet 

során hetente egyesével megmértük a halak testtömegét, illetve a 8. hét végén kezelésenként 

8-8 ivadék nyomelem-felvételét vizsgáltuk meg. Az eredmények statisztikai értékelését 
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blokkos elrendezésű variancia-analízissel végeztük, a cink koncentráció meghatározása FAAS 

technikával, a kobalt és a mangán-koncentráció meghatározása GF AAS technikával történt. 

Eredmények és értékelésük 

Az egyedi átlagos testtömegek alakulását a kísérlet végén az alábbi ábra szemlélteti. Az 

adatok egyértelműen mutatják, hogy a testtömegek tekintetében nem volt különbség a kontroll 

és az egyes kezelések között a 8. hét végén, ugyanakkor elmondható, hogy a vizsgálat 4. 

hetéig valamennyi beállítás szignifikánsan is magasabb testtömeget produkált, a különbségek 

azonban a hetek múlásával fokozatosan kiegyenlítődtek. 

 

Az egyedi átlagtömegek 

 

A megmaradás (%), illetve a specifikus növekedési ütem (SGR) és a takarmányértékesítés 

(FCR) tekintetében szintén nem mutatkozott szignifikáns különbség. 

A halak nyomelem-felvételét a következő 3 ábra szemlélteti. Korábbi kísérletek alapján a 

lárvák cink-felvételét a többi nyomelem jelenléte nem befolyásolta, ugyanakkor a kobalt és a 

mangán felvétele között erős antagonizmust tapasztaltunk. Az ivadékok cink-felvétele nem 

különbözött a kontroll kezelés eredményétől, azonban a kobalt jelenlétében több mangánt 

akkumuláltak, mint abban az esetben, ha a mangánt-t önmagában adagoltuk.  

Az ivadékok Zn-felvétele 
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Az ivadékok Co-felvétele 

 

 

Az ivadékok Mn-felvétele 

 

A lárvanevelés során valamennyi kezelésnek szignifikáns hatása volt az egyedi testtömegek 

alakulására, a száraz táp nyomelem-kiegészítése nem befolyásolta az ivadékok növekedését. 

A lárvák esetében a kobalt és a mangán együttes alkalmazása szétnövéshez, egyben a 

kannibalizmus erősödéshez és magas elhulláshoz vezetett, az ivadéknevelés során a két 

nyomelem nem volt hatással sem a megmaradásra, sem az egyöntetűségre. Míg a 

nyomelemekkel dúsított élő eleség etetése valamennyi termelési mutató tekintetében kedvező 

87



 

 
 

eredményeket hozott, addig a száraz táp kobalt, cink és mangán kiegészítése nem igazolta a 

várakozásokat. 

A lárvák cink-felvételét a többi nyomelem jelenléte nem befolyásolta, ugyanakkor a kobalt és 

a mangán felvétele között erős antagonizmust tapasztaltunk. Az ivadékok cink-felvétele nem 

különbözött a kontrol kezelés eredményétől, azonban a kobalt- és a mangán-kiegészítés 

hatására nőtt a nyomelem-tartalom, amely azt feltételezi, hogy a kontrollként alkalmazott táp 

nem fedezi teljes mértékben a korosztály igényeit a két nyomelemet illetően. 
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22. Élőeleség‐dúsításitechnológia fejlesztése 
 

A gazdasági állatok takarmányozásában általánosan elfogadott a takarmány szelénnel való 

kiegészítése. A halak intenzív nevelésében is rendszeresen adnak szelént a granulált táphoz, 

mely nagyban hozzájárul a halak általános jó egészségi állapotához antioxidáns szerepénél 

fogva. A halak lárvakori nevelésekor fontos, -gazdasági érdek- az elhullás alacsonyan tartása. 

Ehhez megoldás lehet az élőeleség szelénnel történő kiegészítése. Az így felvett szelén 

elősegítheti a halak egészségének fenntartását. 

Ahhoz, hogy a halak számára optimális szelén szintet meg tudjuk állapítani, a kontroll mellett 

6 koncentrációban dúsítottuk a frissen kelt artemiát, 24 órás inkubációs idővel. A dúsítást 5 

literes műanyag ballonokban végeztük, 20 ppt-ssókoncentráció és állandó levegőztetés 

mellett, 25 o C fokon. A kísérlethez elemi szelént használtunk, nanoméretben (60-80 nm), 

melyet egy új C vitaminos eljárás alapján állítottunk elő. Ehhez 2,5 l 2000ppmszelenit oldatot 

használtunk fel, amit 2,5l 10000ppm-es C-vitamin oldattal kevertünk össze.Ezt fél óra eltelte 

után lehet felhasználni. Az előbbi módon elkészült 5 l 1000 ppm-esnanoszeléntörzsoldatból 

hígítottuk az egyes kezeléseket. 

A dúsítási sor a következő volt. 

 kontroll 

 1 mg/l Se 

 5 mg/l Se 

 10 mg/l Se 

 50 mg/l Se 

 100 mg/l Se 

 500 mg/l Se 
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Az egyes kezelésekben mért össz-szelén koncentráció 

 

A kísérlet során azt tapasztaltuk, hogy az 500 mg Se/l-es dózis toxikusnak bizonyult a 

sórákok számára (elpusztultak a 24 óra alatt), így ebből a kezelésből nem is vettünk mintát a 

szelén analízisre. Az egyes kezelésekben a sórákok által akkumulált szelén mennyiségét. 

Látható, hogy a legnagyobb felhalmozás az 50 ppm-es kezelés esetén történt meg. A 100 

ppm-es koncentráció esetén erőteljes csökkenés figyelhető meg, melynek oka valószínűleg az, 

hogy ez a beállítás már toxikus volt a zooplankton számára, noha ebben az esetben nem 

pusztultak el a dúsítás időtartama alatt (ellentétben az 500 ppm-es kezeléssel). 

 

Speciálistápokkifejlesztése: Nano-szelénnel dúsított granulált takarmány 

 

A szelén esszenciális mikroelem, számos enzim alkotórésze. Hasonlóan az E vitaminhoz , az 

állati és növényi szervezetek természetes komponense. Az E – vitamin mellett jelentős, bár 

nem közvetlen antioxidáns hatású a szelén is. A takarmányokhoz való adagolás 

mikroelemkiegészítés formájában általánosan elfogadott. Hatása azért közvetett, mert azt egy 

szeléntartalmú enzim, a glutation – peroxidáz aktív centrumaként fejti ki. A glutation-

peroxidáz három aminosavból álló molekula, ami a glutation oxidációját katalizálja oxigén 

szabadgyökök jelenlétében. Ilyen módon az E-vitamin és a szelén (glutation – peroxidáz) 

hatása szorosan összefügg a sejtek, szervek és végeredményben a szervezet antioxidáns 

védelmi rendszerének kialakításában. 
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A dúsított takarmány előállításához a dán székhelyű Aller Aqua vállalat FuturaEx Típusú, 

1,5mm-es szemcseméretű tápját használtuk fel. A beltartalmi mutatói a következők voltak: 

 fehérje:55% 

 zsír:18% 

 szénhidrát:7,5% 

 rost:0,5% 

 hamu:11% 

 P:1,4% 

 Na:0,5% 

 Ca:2,5% 

 egyébmikroelemek,vitaminok:3,6% 

 Se:0,5mg/kg 

 

A kísérlet során a kontroll mellett 5 koncentrációban dúsítottuk a takarmányt, a 

szeléntartalmat fokozatosan növelve. 

Az egyeskoncentrációk akövetkezőképpen alakultak: 

kontroll: 0,5mg Se/takarmány kg 

1mg Se/takarmán ykg 

1,5mg Se/takarmány kg 

2,5mg Se/takarmány kg 

5,5mg Se/takarmány kg 

10,5mg Se/takarmány kg 

 

 

        Időpont 
Kezelés 

01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01 03.08 03.14 

kontroll 3,49 6,15 8,09 10,21 13,44 16,27 19,28 24,02 26,73 

1 mg Se 3,52 5,83 8,22 10,95 13,65 17,05 19,79 23,93 25,99 
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1,5 mg Se 3,49 5,77 8,49 10,63 13,46 16,45 19,18 22,98 26,24 

2,5 mg Se 3,44 5,53 8,42 10,68 13,30 16,28 18,81 22,65 25,62 

5,5 mg Se 3,44 5,73 8,45 10,74 13,86 16,60 18,98 22,81 25,25 

10,5 mg Se 3,49 5,11 7,31 9,17 12,23 14,65 17,00 20,41 23,06 

SZD
5%

 0,10 0,52 0,65 1,09 1,71 2,59 3,18 3,58 4,54 

Testtömeg gyarapodás a kísérlet alatt 

 

A kihelyezést követő 3 hétben statisztikailag is igazolható különbségeket találtunk az 

egyes csoportok között a heti mérésekkor, ami ezt követően eltűnt. A kísérlet végeztével, 8 

hét után lehalászáskor sem találtunk jelentős különbségeket a kezelések között.  

A termelési paraméterek közül csak a megmaradásnál, és a takarmányértékesítésnél (FCR, 

volt megfigyelhető szignifikáns különbség. 

 

 

A megmaradás alakulása 
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Takarmányértékesítés 

 

A kísérlet végeztével szeléntartalom-vizsgálatot végeztünk a kísérleti állományon, a 

kezelésekből vett 2-2 minta alapján. Irodalmi források alapján a szemet és a májat vizsgáltuk, 

mivel ezekben a szervekben halmozódik fel a szelén a legnagyobb mennyiségben. Roncsolás 

után fluorescensspektrometriai eljárással mértük a szelént. Az eredményt az első diagramon 

látható. Leolvasható, hogy szignifikánsan magasabb volt a szeléntartalma a 10,5 mg Se/ kg-os 

kezelésnek a többihez képest. A növekvő tendencia azonban kimutatható a többi beállításhoz 

képest, noha ezt statisztikailag nem sikerült igazolni. Annak, hogy az első három beállítás 

nem sokban különbözik egymástól, a legfőbb oka az lehet, hogy a halak a kisebb bevitt szelén 

mennyiséget felhasználták, így az nem tudott felhalmozódni. A húsban akkumulálódott szelén 

mennyiségének elemzése jelenleg is folyamatban van.  

 

A halak májában, illetve szemében akkumulálódott szelén 
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Összes szabad 

zsírsav 
Összes ω3  

zsírsav 
Összes ω6 

zsírsav 

 (mg/100 g) 

kontroll 71,96 32,6 38,14 
1 mg Se 308,05  220,22 57,89 

1,5 mg Se 269,41 194,19 52,02 
2,5 mg Se 251,6 186,98 49,05 

5,5 mg Se 229,22 169,96 44,83 
10,5 mg Se 223,96 166,7 42,53 

SZD 
5%

 114,96 82,96 22,63 

A szabad zsírsavak mennyisége 

 

A táblázat a szabad zsírsavak mennyiségének alakulását mutatja az egyes kezelésekben. A 

kontrollhoz képest a szelénnel dúsított takarmány etetése minden kezelésben szignifikánsan 

emelte az összes szabad zsírsav szintjét. Szembetűnő, hogy az omega3 csoportba tartozó 

zsírsavak mennyisége jelentősen megnőtt a kontroll csoporténál. A legjobbnak az 1 mg Se/ kg 

–os csoport bizonyult, innen gyenge csökkenés figyelhető meg, azonban a kontrollhoz 

viszonyított statisztikailag is igazolt különbség a 10,5 mg Se/kg esetében is fennáll. 

 

A halfilé-minták szeléntartalma 

A ábra mutatja a halfilékben felhalmozódott szelén mennyiségét. Ennél a vizsgálatnál a 

kezelések szelén szintje és az akkumulált elemtartalom között nem látható egyenes arányú 
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összefüggés. Feltételezhetően ez azért van, mert az a szelén tudott csak felhalmozódni a 

húsban, amit a máj, illetve más szervek nem tudtak raktározni. 

A későbbiekben piaci méretű hallal is szeretnénk ezt a kísérletet elvégezni, ahol a 

célunk az, hogy a lehalászás előtt viszonylag rövid idő alatt nagy szelén-dózis segítségével 

megemeljük a halak omega3 zsírsav-szintjét, illetve a húst is dúsítsuk a nyomelemmel. 

Megfelelő eredmény esetén a végterméket „funkcionális élelmiszerként” akár valamilyen 

oltalommal is lehetne védeni. 

95



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségtudományok Doktori Iskola kutatási tevékenysége 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+ F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. szeptember 30. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Az oszteopontin expresszió szerepe a malignus melanoma 
progressziójában 

A beszámoló Dr. Balázs Margit Beszámolási 12011. július 01.-2013. 
kiállítója időszak : szeptember 30. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Az oszteopontin expresszió szerepe a malignus melanoma progressziójában 

Emelkedő számú irodalmi adat támasztja alá, hogy az oszteopontin (OPN) jelentős szerepet játszik a 
sejtadhézióban és migrációban, az immunválaszban és az extracelluláris mátrix kölcsönhatását 
szabályozó folyamatokban. Az OPN daganat kialakulásban és progresszióban kifejtett pontos 
hatásmechanizmusa ma még tisztázatlan. Globális génexpressziós vizsgálataink során a rossz 
prognózissal jellemezhető primer melanomák csoportjában a legmagasabb expressziós szintet az 
oszteopontinnál figyeltük meg. Vizsgálatunk során célunk volt az OPN expresszió mértékének 
meghatározása mRNS és fehérje szinten primer és metasztatikus melanomákban, valamint 
különböző eredetű melanoma sejtvonalakban . Célul tűztük ki továbbá az OPN-t kifejező 
sejtvonalakban az OPN gén csendesítését, valamint az OPN szerepének t isztázását a 
daganatprogresszióban szerepet játszó jelátviteli útvonalakba n. 
Kísérleteink során primer melanomák (n=53) fehérje expressziójának mértékét szöveti multiblokk 
rendszerben vizsgáltuk, immunhisztokémiai reakcióval. Megállapítottuk, hogy a rosszabb 
prognózissal jellemezhető mintákban jelentősen magasabb az OPN expressziója. A fehérje expresszió 
mértéke szignifikánsan nagyobb volt az ulcerált felszínű daganatokban. Az oszteopontin mRNS 
szintjét 28 primer melanoma mintában határoztuk meg, valós idejű Q-PCR-rel. Statisztikai lag 
szignifikáns összefüggést figyeltünk meg a kontroll naevus mintához viszonyított relatív oszteopont in 
expresszió és a daganatok szélének kifekélyesedése, a Breslow-féle vastagsága, valamint stádiuma 
között. 

In vitro kísérleteink során 9 primer melanomából származó sejtvonal OPN expresszióját 
tanulmányoztuk valós idejű Q-PCR technikával, kontrollként melanocitából származó mRNS-t 
használtunk. A sejtvonalak többségében nagymértékű mRNS expressziét figyeltünk meg, azonban 
két sejtvonalnál (WM1361A és WM793B) az OPN expressziója nem tért el a kontrolltóL Az OPN 
specifikus siRNS általi géncsendesítés következtében az OPN expressziójának mRNS szinten történő 
csökkenését tapasztaltuk. 

Az OPN melanoma progresszióban betöltött szerepének felderítésére a daganatprogresszióban 
szerepet játszó jelátviteli' útvonalak részletes vizsgálatát tervezzük. E lsősorban az OPN molekula által 
szabályozott két jelátviteli útvonal (p-Akt és Nf-KI3) tanulmányozását, melyeken keresztül az 
oszteopontin elősegítheti a daganatsejtek túlélését, növeli motilitásukat és hozzájárul a metasztázis 
kialakulásához. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Eredmények összefoglalása és ábra mellékletek 

A teljesítést igazolom . 

y~ /t. n ................... ~ ..... . 
projektmenedzser 

l 
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A vizsgálatok során született eredményeink összefoglalása ábrákban : 

Az oszteopontin: 

•!• Jelentős szerepe van a sejtadhézióban és migrációban, az 
immunválaszban és csontok kalcifikációjában 

•!• Összetett biológiai funkció jellemzi 

•!• Emelt szintű OPN expresszió több daganattípusban daganat 
invázió, progresszió, metasztázis kialakulása 

•!• Fontos szerepe van a tumorigenezis és a daganatok metasztázis 
képzésének folyamatában 

2 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 
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műhel\ einek támogatása 
K+F projekt címe Melanoma progresszió, Daganat össejtek és metasztázisképzés 
A beszámoló Dr. Balázs Margit 

Beszámolási 12011. július 01.-2013. 
kiállítója időszak: szeptember 15. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
A kutatás célja: a melanoma, mely a legaggresszivabb bőrdaganat gyógyszer-rezisztenciában 
szerepet játszó molekuláris markerek azonosítása, daganat össejtek kimutatása primer és 
metasztatikus melanomákban. 
A melanoma malignum kezelése alapvetően sebészi, a klinikai gyanút a kórszövettan i vizsgá lat 
erősíti meg vagy zárja ki. A korai, i dőben felismert daganatok viszonylag egyszerű sebészi 
beavatkozással 90%-ban gyógyíthatók, míg az előrehaladott elsődleges, illetve a már áttétet adó 
tumorok esetén a terápia várható eredménye jóval kedvezőtlenebb. A kezelések során sugár, kemo, 
illetve immunterápiát alkalmaznak. Vizsgálataink célja a preklin ika i kipróbálás fázisában lévő 
Vemurafenib analóg a PLX4720 hatásának vizsgálata BRAF V600E mutáns, NRAS Q61L/R mutáns és 
NRAS vad típusú mewlanoma sejtvonalakon. Igaz, hogy a PLX4720 szelektív BRAF V600E gátló, 
mégis fontosnak tartjuk hatásának vizsgálatát különböző NRAS mutáns sejtvona lakon is, mert 
egyrészt ugyanabban a jelátviteli útvonalban játszanak szerepet, másrészt a Vemurafenib esetében a 
mutáns NRAS Q61L/R gént hordozó sejtvonalaknál gátló hatás helyett fokozott sejtprol iferációt 
figyeltek meg félhatásos gátló koncentrációnál. Célunk volt továbbá a mutáns BRAF V600E, NRAS 
Q61L/R gént hordozó sejtvonalakból rezisztens sejtvonalak létrehozása a rezisztencia kia laku lását 
kísérő változásokat kísérő RNS, DNS és fehérje szintű változások nyomon követésére. Vizsgálataink 
során tervezzük a melanoma sejtek inváziós tulajdonságának megváltozásának monitorozását is. 
Figyelem bevéve, hogy a rezisztencia hátterében a legújabb irodalmi adatok szerint feltételezhetően 
daganat össejtek állnak, vizsgálatokat terveztünk ezeknek a sejteknek a kimutatására rezisztens és 
az eredeti sejtvonalakban és a közeljövőben melanoma tumor mintákban . 
Eddigi eredményeim szerint a PLX4720 félhatásos gátló koncentrációban jelentősen gátolja a két 
BRAF V600E mutáns sejtvonalban (WM983A, WM983B) a sejtek szaporodását. Ebben a 
koncentrációban (analógjához a vemurafenibhez hasonlóan) kis mértékben növelte a két mutáns 
NRAS Q61L/R sejtvonal (WM1361A, WM1366) proliferációját, míg a mind két génre nézve vad t ípusú 
sejtvonal (WM3211) proliferációjára nem volt hatással. A BRAF V600E mutáns, rezisztens WM983A, 
WM983B sejtvonalak létrehozásához a PLX4720 félhatásos gátló koncentrációjának tízszeresét 
tartalmazó tápoldatban tenyésztettem a sejteket. Rezisztens sejtvonalaknak a kezelést tú l élő, jól 
osztódó sejteket neveztem el (WM983Arez, WM983Brez); ez körülbelül "'50 nap kezelést igényelt. 
Vizsgálataink során teljes genom átfogó analízisét lehetövé tevő arrayCGH és gén expressziós 
vizsgálatokat folytattunk, melyeket RT-PCR és FISH módszerekkel egészítettünk ki. Eddigi 
eredményeinket a mellékletben foglaltuk össze. Az eredményekről angol nyelven számolt be a 
kutatásban résztvevő munkatárs aki a konferencián első helyezést ért el a szekcióban. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Eredmények összefoglalása. Fényképes dokumentáció konferencia előadásról. 

A teljesítést igazolom . 

.. th:k .. .. L .V: ...... . 
témavezető 
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RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK DOKTORI 
ISKOLA K+F TEVÉKENYSÉG SORÁN A PROJEKT TÁMOGATÁSSAL ELÉRT 

EREDMÉNYEKRŐL 

A K+F PROJEKT CÍME: 
Melanoma progresszió, Daganat össejtek és metasztázisképzés 

Bevezetés 

A humán malignus melanoma a bőrdaganatok legagresszívebb formája, mely a bőr 
bazális rétegében lévő festéksejtekből (melanocita) kiinduló daganat. Kialakulhat 
pigmentált anyajegyből (naevus pigmentosus) vagy akár anyajegymentes bőrfelületen is 
[1,2]. Évente 2-3 millió bőrdaganatot azonosítanak világszerte a World Health 
Organization adatai szerint, de ebből "mindössze" 132 OOO eset a melanoma malignum, 
azonban heterogén biológiai tulajdonsága, agresszív áttétképző tulajdonsága miatt a 
leggyakrabban halálhoz vezető bőrdaganat. Incidenciája folyamatosan növekszik 
világszerte, így Magyarországon is [2,3]. Kialakulásában környezeti és genetikai 
tényezők egyaránt szerepet játszanak. Rizikó faktornak tekinthetők például a nem, 
hajszín, szemszín, bőrtípus, gyermekkorban előforduló hólyagos napégés és a családban 
előforduló nagyszámú festéksejtes anyajegy [4]. Környezeti faktorok közül az ultraibolya 
(UV) sugárzás UVA (320-400nm) és UVB (280-320nm) komponense karcinogén hatású, 
de szerepe a daganat kialakulásában és progressziójában egyelőre még ellentmondásos 
[5,6]. A malignus melanomák 4 klinikai-patológiai altípusba sorolhatóak. A leggyakoribb 
és legkevésbé rosszindulatú altípus a felszínesen terjedő melanoma (superficial spreading 
melanoma), mely gyakran már meglévő naevus talaján képződő változatos színű és 
alakú lézió. Jellemző rá a melanociták folyamatos fészekképzési hajlama, mely előszö r 
horizontális, majd vertikális növekedést mutat. A második leggyakoribb altípus a 
melanomák 20-30%-át teszi ki. Ez a noduláris melanoma, melyet kizárólag vertikális 
növekedés jellemez. Jellemző még rá a gyakran kifekélyesedő felszín, mely rosszabb 
prognózissal társul. A harmadik altípus a lentigo maligna melanoma, amely 
leggyakrabban idősebb emberek napfénynek kitett bőrén, leginkább az arcon jelenik 
meg. Ennél az altípusnál egyértelmű egyedül az UV-expozíció és a daganatképződés 
közötti kapcsolat. Az akrális melanomák, az összes melanoma csupán 4%-val alkotják az 
altípusok negyedik csoportját. Ez a daganat típus a tenyéren, talpon, genitáliákon fordul 
elő, vaskos szaruréteg jellemzi és folyamatos melanocita proliferáció. Ezekből adódóan és 
a rejtett lokalizáció miatti késő i felismerésből adódóan a noduláris melanoma mellett ez a 
legagresszívabb melanoma altípus [7]. 

A melanoma malignum kezelése alapvetően sebészi, a klinikai döntést a kórszövettani 
vizsgálat erősíti meg vagy zá rja ki. A korai, időben felismert daganatok viszonylag 
egyszerű sebészi beavatkozással 90%-ban gyógyíthatók, míg az előrehaladott 
elsődleges, illetve a már áttétet adó tumorok esetén a terápia várható eredménye jóval 
kedvezőtlenebb [8]. Ezekben az esetekben sugár, kemo, illetve immunterápiát 
alkalmaznak. A legáltalánosabban használt kemoterápiás szer a DTIC (dacarbazine). 
Elsősorban a bőr, nyirokcsomók és tüdő áttétek reagálnak jól a kezelésre (15-25%), míg 
legkevésbé a máj, csont és agy áttétei [9] . Az immunterápiában jelenleg az egyetlen 
általánosan elterjedt, hatásosnak tartott adjuváns szer melanoma kezelésében az 
interferon-a( -2a és -2b), melynek immunmoduláló és a direkt antiproliferatív hatása 
jelenti a reményt keltő terápiás aktivitást [10,11, 12]. Ennek ellenére az előrehaladott 
melanoma kezelésében eddig még nem történt meg az áttörés, mely hosszú távú és 
tényleges gyógyulással kecsegtetne. Ezt kívánja megváltoztatni az utóbbi időben 
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fejlesztett t öbb, a melanomában jelenlévő aktivált mutációk álta l hiperakt ívvá váló 
fehérjék cé lzott gyógyszeres kezelése. 

A kutatás újszerűsége 

A melanomák 40-60% -ára jellemző a BRAF gén mutációja. A leggyakoribb pont mut áció 
a 600-as kodonban egy valin-glutaminsav cserét eredményez (BRAF vGoo E), ami által a 
képződő szerin-treonin kináz folyamatosan aktív lesz, ezáltal előseg íti a tumor 
növekedését, invazivitását és túlélését a mitogén aktivált protein kináz (MAPK) 
szignalizációs útvonalon keresztü l. Egy másik melanomára jellegzetes akt iváló mutáció a 
MAPK szignalizációs útvonal egy másik molekulájának, az NRAS ( 15-20%) gén 
mutációja. A mutáció a fehérjében a 61-es kodonnál okoz am inosav cserét. Glutaminról 
leggyakrabban leucinra és argininre változik az aminosav (N RAS QGl L/R) [ 13, 14]. 
Napjainkban több olyan gyógyszer fejlesztése van folyamatban, melyek ezeknek a 
géneknek a termékeit, a mut áns fehérjéket célozzák. Míg a mutáns NRAS QGlL/R fehérjét 
célzó gyógyszerek még kevésbé hatékonyak, addig a mutáns BRAF vGooE fehé rje gát lókkal 
jelentős sikereket értek el. Közülük terápiás szempontból igen jelentős a vemurafenib, 
mely egy szelektív BRAF vGooE kinázt gátló gyógyszer. klinikai v izsgálatok szerint a BRAF 
vGooE mutáns gént hordozó betegek tv53%-nál hatékony. Forgalomba hozata lát az 
Egyesült Államok Éle lmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA ) 2011-ben engedélyezte 

[15]. Kezdetben elért sikereket azonban jelentősen beárnyékolja a v iszonylag röv id időn 
belül (tv? hónap) kialakuló gyógyszer-rezisztencia [16, 17]. A rezisztencia hátterében álló 
molekuláris mechanizmus/ok, azonban még felderítésre várnak. 

Vizsgálataink célja 

Vizsgálataink során célunk a preklinikai fázisban lévő vemurafeni b ana lóg, a PLX4720 
[18, 19] hatásának vizsgálatát BRAF vGooE mutáns, NRAS QGl L/R mutáns és NRAS vad 
típusú melanoma sejtvonalakon . Annak ellenére, hogy a PLX4720 szelekt ív BRAF vGooE 

inhibitor, mégis fontosnak tartjuk hatásának vizsgálatát különböző NRAS mutációt 
tarta lmazó sejtvonalakon is, mert egyrészt ugyanabban a szig nalizációs útvonalban 
játszanak szerepet, másrészt a vemurafenib esetében a mutáns NRAS QGl L/ R gént hordozó 
sejtvonalaknál gátló hatás helyett fokozott sejtszaporodást figyeltek meg félhatásos gát ló 
koncentrációnál. Emellett célunk még a mutáns BRAF v

600
E, NRAS Q

6
l L/R gént hordozó 

sejtvonalakból rezisztens sejtvonalak létrehozása, annak érdekében, hogy a rezisztencia 
kialakulását kísérő genomikai változásokat RNS, DNS és fehérje szinten tanulmányozni 
tudjuk. Vizsgálataink további célja a rezisztens sejtvonalak esetlegesen megváltozó 
invazivitásának tanulmányozása, valamint a rezisztens sejt vona lak in vivo állat modell 
rendszerben történő vizsgálata , és különböző őssejt markerek expressziójának 
meghatározása a rezisztens sejtvonalakon. 

Az eddigi fontosabb eredmények bemutatása 

Eddigi eredményeiink szerint a PLX4720 félhatásos gátló koncent rációban jelentősen 
gátolja a két BRAF vGooE mutáns sejtvonalban (WM983A, WM983B) a sejtek sza porodását. 
Ebben a koncentrációban (analógjához a vemurafenibhez hasonlóan) kis mértékben 
növelte a két mutáns NRAS QGl l/R sejtvonal (WM1361A, WM1366) proliferációját, míg a 
mind két génre nézve vad típusú sejtvonal (WM3211) proli ferációjára nem volt hatással. 
A BRAF v6

ooE mutáns, rezisztens WM983A, WM983B sejtvonalak létrehozásához a 
PLX4720 félhatásos gátló koncentrációjának tízszeresét tartalmazó tápo ldatban 
tenyésztettem a sejteket. Rezisztens sejtvonalaknak a kezelést tú lélő, jól osztódó 
sejteket neveztem el (WM983Arez, WM983Brez); ez körülbelül tv50 nap keze lést igényelt . 
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Molekuláris eltérések elemzése PLX4720 rezisztens melanoma sejtvonalakban 

Globális génexpressziós vizsgálatok eredménye 
(Affymetrix gén expressziós array). 

A WM983A, WM983B és WM983A REZ Cl 
(rezisztens) és WM983B REZ (rezisztens) RNS 
expressziós array eredményei szerint a rezisztens 
törzsekben az anyai sejtvonalakhoz képest 1878 
gén mutat csökkent és 368 gén mutat 
meg növekedett expressziót. 

A mellékelt dendogrammon jól látszik a 
sejtvonalak expressz10s mintázatá-nak 
elkülönülése, valamint a heatmap-en a csökkent 
(piros színnel jelölve) illetve megnövekedett 
expressziójú (zöld színnel jelölve) gének 
csoportja. 

Volcano Piot-on analizis eredmélnyét az alábbi 
ábra foglalja össze. 
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A legnagyobb expressziét a CCL-2 
gén mutatta, míg a leginkább 
alulexpresszálódott gén a PMEL 
gén volt . 

Eredményeinket részletesen foglaltuk össze poszter formájában, melyet angolnyelven 
Szász István PhD hallgató ismertetett a Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek 
Egyesületének VIII. Konferenciáján Kaposváron . Ezeknek az eredményeknek az 
összefoglalásával a PhD hallgató a konferencia prezentáció I. díját nyerte el. 
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Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek Egyesületének VIII. Konferenciája 
Kaposvár 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült : 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. szeptember 30. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe Melanoma diagnosztikai markerek tesztelése 
A beszámoló Dr. Balázs Margit 

Beszámolási 12011 . július 01.-2013. 
kiállítója időszak: szeptember 30. 

l A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Melanoma invázió meghatározásához kisérleti rendszer beállítása : 
Vizsgálataim során 22 melanoma sejtvonal invazív képességét határoztam meg BD BioCoat 
Matrigel Invasion Chamber használatávaL Ezek között 12 primer tumor eredetű, 5 
metasztázis eredetű és 5 egér xenograftból származó szerepelt (1. Táblázat). 

Kísérteti paraméterek: 
• 5x10A.4 sejtet került a kamrába 500 ul szérummentes tápfolyadékba. Az alsó kamrában 

750 ul szérumos tápfolyadék került, ami irányába a sejtek vándoro/nak. 
• 24 órás inkubáció 37°C-os C02 termosztátban. 
• A kamra felső részén maradó sejteket eltávolítottuk vattapamaccsal, az kamra alsó 

részére kitapadt inváziós sejteket metanolban fixáltuk (15 perc), és hematoxilin
eozinnal festettük. 

• A megfestett sejteket fénymikroszkóp alatt 200X nagyításon számo/tuk, 7 különböző 
látótér számolása után kapott átlag adja az invazív sejtszámot 

A primer tumor eredetű sejtvonalak közül 5/12 mutatott invazív tulajdonságot, a metasztázis 
eredetűek közül 3/5 volt invazív, míg a xenograft sejtvonalak minden esetben rendelkeztek invazív 
képességgel {5/5) (1. ábra). 

Relatív mRNS expresszió: 
Az mRNS expresszió meghatározása SYBER-Green alapú kvantitatív RT-PCR elemzéssei 

történt (2. táblázat) 14 melanoma sejtvonalat vizsgálva . A relatív expressziós érték számítása 
a Livak módszerrel törént (~~Ct módszer), ahol a kontrol génként a GAPDH szerepelt, kontrol 
mintának pedig a WM35 sejtvonalat választottuk. A WM35 a legalacsonyabb stádiumú 
sejtvonalunk, nem invazív, nem képzett metasztázist és RGP fázisú tumorból származik. A 
gyakran használt normál melanocita kontrol a mi esetünkben azért nem működött, mert nem 
termel mártix-metalloproteinázokat, és így nem tudtunk ehhez viszonyítani. 

Az M24 metasztázis eredetű sejtvonal valamint ugyanezen sejtvonal egérben kifejlődött 
xenograftjának metasztázisából képzett sejtvonal (M24 met) egyedi expressziós értékeket mutat 
a többi sejtvonalhoz viszonyítva . A vizsgált gének többségére nézve over-expressziót 
detektáltunk, ami egyedinek mutatkozott a PTEN és TESTIN gének expresszióját nézve, ahol a 
többi sejtvonal deléciót mutatott. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Eredmények összefoglalása és ábra mellékletek 

A teljesítést igazolom. 

~ L_l. f ... .................... ~ ... ... . 
projektmenedzser 
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l. Táblázat: A vizsgált sejtvonalak paraméterei és invazív képessége 

sejtvonal típus fázis invazív tulajdonság 
WM35 primer RGP 

WM793B primer RGPIYGP kismértékű 

WMJ789 pnmer RGPIVGP kismértékű 

WM321 1 pnmer RGPIYGP nagymértékű 

WM278 primer YGP 

WM983A primer VGP 

WM1361 pnmer YGP 

HT199 primer n.a. kismértékű 

WM 115 primer VGP 

WM1366 primer VGP k ismértékű 

WM902B primer VGP 

WM3248 pnmer VGP 

WM1617 metasztázis 

A2058 metasztázis közepes mértékű 

WM983B metasztázis 

MELUR metasztázis közepes mértékű 

M24 metasztázis közepes mértékű 

HT168 xenograft közepes mértékű 

HT168-Ml xenograft nagymértékű 

M24 met 
xenograft 

nagymértékű 
metasztázis 

MEL-418 xenograft kismértékű 

1205Lu 
xenograft 

közepes mértékű 
metasztázis 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

l o .... 
~~~v~~~~~~~~~~~~~~~w~~ 
~~~~#~~~~~~*~~~~~~~~·~ ...... ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ x-~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ x--/:-....,(0 ~'V~~ v 

1. ábra: Átlagos invazív sejtszám. Az invazív képességű primer eredetű sejtvonalakhoz 
képest (41,7%) a metasztatikus eredetű és xenograft sejtvonalak nagyobb százalékban 

voltak invazívak (60% és 100%). Minden esetben három független kísérlet átlagát vettem 
alapul az invazív képesség meghatározására. 
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Invazív képesség gátlása: 
Az irodalmi adatok alapján határoztam meg az alfa-szolanin kezdő koncentrációit, és a 
kancentráció függvényében vizsgáltam a sejtek életképességét (2. ábra) , ami alapj án a 
maximálisan használható alfa- szolanin koncentrációt 18 1-JM-nál határoztam meg (ez 
összhangban áll az i rodalm i adatokkal is). 

""' ., 
-~ 
ll) 

ll) 

Cll 
c. 

·Cll 
~ ., 
·w 

---·-------·-·-----, 

O uM 9 uM 13,6 uM 18 uM 22,6 uM 27 uM 

2. ábra Az alfa-szolanin koncentráció hatása a sejtek 
életképességére. 22,5 1-JM alfa-szo lan in koncentrációnál szignifikánsan 

csökkent az életképes sejtek száma, három független kísérlet eredményei 
alapján. 

Az eddig i kísér letek során 4 sejtvonal gátlását végeztem el kü lönböző koncentrációjú alfa
szolaninnal (3 . ábra). Sikerült az invázió mértékének gátlása a pri mer eredetű HT199, a 
metasztatikus A2058, a xenograft eredetű HT168-Ml sejtvonalaknáL A gátlása mértéke a 
kancentráció függvényében változott; 9 1-1M használatakor átlagosan 27%-al csökkent az 
invazív sejtek száma, a maximál is, életképességet nem befolyásoló kancentráció (18 1-JM) 
pedig átlagosan 68% -ban csökkentette az invazív sejtek számát. 

nem 
invazív 

invazív 
sejtvonalak 

2. Táblázat. A vizsgált sejtvonalakra jellemző relatív mRNS expressziós 
szint. 

CC N Dl PTEN CA V l TES MET MMP2 MMP9 
WM983A 308 0,18 1,33 o 14 0 .2§_ 1 30 2..1_18 
WM983B 5 08 0_,1 1 0,20 0,29 2 58 12 82 1 95 
WM278 2 92 o.os 0,71 o 20 0/31 169,48 o 18 
WM1617 o 55 0,22 0,05 0,10 2 59 31 23 0.03 
WM115 2 23 0,34 3,25 o 92 258,68 0,30 

A2058 o 16 0,03 0,30 o 29 o 54 77 44 0,04 
HT168 o 77 0,09 o 38 o 50 l 65 94 03 0,07 
HT168-Ml _ Otll_ _(~OL _0,06 o 78 .Qa03 64 89 _ QJ)~_ 
M24 17 69 1,98 10 93 2 00 3 85 852, 17 0,45 
M24-met 19 90 l 95 11 47 l 41 8 00 692,18 o 8~-
HT199 0_.()2 o 04 0,10 o 20 222,09 0,_12 
ME LUR 1 02 0,17 0,14 o 25 6 73 42 37 
MEL-418 1 45 0,04 0,_09 o 13 203 34 78 
WM793B 2 00 o 03 0,45 o 35 24,85 l 704 28 o 32 
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Eredmények validálása kvantitatív RT-PCR módszerrel: 

A PTEN tumorszuppresszor gén (10q23) deléciója egyaránt jellemezte a primer és metasztázis 
eredetű sejtvonalakat. Az array CGH adatok szerint 5/7 sejtvonalnál figyeltünk meg deléciót. 
Ezeket az eltéréseket RT-PCR-al megerősítettük, illetve a WM1617 sejtvonalnál a CGH 
eredménytől eltérően deléciót detektáltunk (3. táblázat). 

3. Táblázat 
sejtvonal: Array CGH adatok RT-PCR szerint: 

sz er int.· 
WM1361 deletál t deletál t 
WM1617 normál deletált 
WM1789 deletált deletál t 
WM278 deletál t deletál t 
WM35 normál normál 
WM793B deletál t deletált 
WM983B deletál t deletált 

Eredményeinket összefoglalva az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

A sejtvonalakra jellemző relatív génexpressziós értékek közül az EGFR overexpressz iója a 
nem invazív sejtvonalakra volt je l lemzőbb. 

A szelektált invadáló sejtek a CAV1, MMP2 gének relatív expressziójában növekedést; a 
TES, EGFR, RHOC expressziója csökkenést mutatott az eredeti sejtvonalhoz képest. 

Az invazív képesség gátlása a-solanine kezeléssei három sejtvonalnál átlagosan 65%-os 
sikerrel járt, míg az M24 met invazív képességét nem befolyásolta. 

A vizsgálatokat jelenleg további FISH vizsgálatokkal egészítjük ki, génspecifikus próbákat 
alkalmazva . 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+ F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013 . szeptember 30. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán 
melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására 

A beszámoló 
Dr. Balázs Margit 

Beszámolási 12011. júl ius 01. - 2013 . 
kiállítója időszak : szeptember 30. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenységek összefogla lása 
A vizsgálatok címe: Interfázisos fluoreszcencia ín situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák 
genetikai eltéréseinek karakterízálására 
A malignus melanoma a bőrdaganatok legagresszívabb rosszindulatú formája . Kialaku lása, 
progressziója során a genetikai eltérések sorozatos akkumulációja következt ében sérülnek a genom 
integritását szabályozó molekuláris mechanizmusok. Különböző alt ípusainak jellemző genetikai 
eltérései közé tartozik az RREBl és CCNDl gének amplifikációja, a MYB deléciója. Kevés ismeret áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ezek az alterációk kapcsolatban állnak e a melanoma 
metasztati kus képesség ével . 
Vizsgálataink célja, a FISH módszer alkalmazásával különböző altípusú humán malignus 
melanomákban gyakran előforduló RREB1, MYB és CCND1 géneket érintő kópiaszám eltérések 
sejtszintű analízise interfázisos daganatsejtekben . Munkánk során különböző alt ípusú primer 
melanoma (n=27) és melanoma metasztázis (n=12) interfázisos FISH anal ízisét valósítottu k meg 
azzal a céllal, hogy felderítsük ezeknek a géneknek különböző altípusokra je llemző kópiaszám 
eltéréseit és megvizsgáljuk a daganatprogresszióval való összefüggéseket. Vizsgálatainkat primer és 
metasztázis eredetű melanoma sejtvonalakra is kiterjesztettük, melyeknél cé lunk volt az egyes párok 
genetikai eltéréseinek összehasonlító elemzése. Megfigyeléseinkhez a fluoreszcensen j elzett 
négyszínű gén (RREBl, MYB, CCNDl) - és centroméraspecif ikus (6-os kromoszóma) FISH 
próbakombinációt alkalmaztuk, me ly nek pontos összetételét az alábbi ábra szemlélteti: 

l-6p25 RREBl ! SpectrumRed 

Centroméra -1 ~ 
; 

l 
~ 
6 

_ 6q23MYB 
SpectrumGold 

~ 
(o 

~ 11q13 CCNDl 
= 1-spectrumGreen 

~ 

"' ll 

Eredményeink szerint a primer melanomák különböző altípusaiban az RREBl gén k ismértékű 
amplifikációja egyaránt előfordul. A CCNDl gén ampl ifikációját és a MYB deléciój át azonban csak a 
noduláris melanomák csoportjában figyeltük meg . 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Eredmények összefoglalása és ábra mellékletek 

A teljesítést igazolom . 

.. ~ .... ?.~ ..... . 
projektmenedzser 
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Az RREBl gén (6p25) által kódolt termék transzkripciós faktorként működik, mely 
jelentős szerepet játszik a ras/raf mediált sejt differenciációban (Mukhopadhyay NK és 
mtsai, 2007). A fehérje a C2H2- típusú cink-ujj fehérjék közé tartozik, 4 izoformája van 
alternatív splicing eredményeképpen . Egy tanulmány szerint a fehérje genatoxikus 
stresszt követően transzaktiválja a p53 expresszióját azáltal, hogy kötődik a p53 
promoteréhez, így elősegítve az abnormális sejtek osztódásának leállítását ill. azok 
apoptózisát (Liu H és mtsai, 2009). 

A MYB gén (6q23) termékének fontos szerepe van a haernapoetikus progenitor sejtek 
proliferációjában, differenciációjában. Többek között interakcióba léphet HIPK2 
szerin/threonin kinázzal, mely mint transzkripciós regulátor foszforilálja a p53-at, így 
közvetve leállítjaa sejtciklust és elindítja az apoptózist (Oh I-H és mtsai, 1999) 

A CCND1 (11q13) génről átíródó cyclin D, a sejtciklus G1-S fázis átmenetelénél játszik 
fontos szerepet. A cyclin D a sejtciklus 5-fázisba való átmenele előtt kempiexet alkot a 
megfelelő cyclin dependens kinázzal (CDK 4), mely ekkor foszforilálja a retinoblasztoma 
fehérjét. Ez a folyamat felszabadítja az elongációs faktor 2 (E2F) család azon target 
génjeinek (dihidrofolát reduktáz, timidin kináz, DNS-polimeráz, timidilát szintáz, stb.) 
expresszióját a gátlás alól, melyek termékei szükségesek a sejtciklus 5-fázisában a DNS 
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replikációhoz (Bizari L és mtsai, 2006). 

A melanoma metasztázisokban a RREB1 és CCND1 gének amplifikációja volt jellemző , 
azonban a primer mintákhoz viszonyítva az eltérésekgénindexe metasztázisokban 
nagyobb volt. A melanoma metasztázisokból származó sejtvonalakban a primer 
melanoma mintákból származó sejtvonalakhoz képest, az átlagos RREB1, illetve CCND1 
kópiaszám szintén nagyobb volt. 
Eredményeinket összefoglalva feltételezzük, hogy a metasztázis képzéshez a 6-os 
kromoszómán lokalizálódó gének alterációi és a 11q13 rég ió kóp iaszámbeli eltérése 
együttesen járulnak hozzá. 

A FISH vizsgálatokat 27 primer melanoma daganat és 12 metasztázis mintából készített 
lenyomat preparátumon és 2 melanoma sejtvonalpáran végeztük el. A humán daganat 
minták a DE OEC Bőrgyógyászati Klinikájáról származtak. Az RREBl, MYB és CCND1 
gének kópiaszámeltéréseit interfázisos FISH módszerrvel analizáltuk. A 
vizsgálatokhozhasznált négyszínű gén- és centroméraspecifikus gyári, direkt jelzett DNS 
szondát egészséges ember perifériás véréből származó limfocitákon történő kontroll FISH 

2 

111



' SZÉCHENYI TERV 

hibridizáció során teszteltük, és minden esetben a normál 2/2-es kópiaszám eloszlást 
tapasztaltuk. Az ábra egy reprezentatív FISH eredményt mutat be kontroll mintákon. 

Négy színű FISH normál limfocitákon 
A) 6-os centroméra (kék fluoreszcencia). B) CCNDl gén (zöld fluoreszcencia). C) 

MYB gén (sárga fluoreszcencia) . D) RREBl gén (piros f luoreszcencia) . E) Az e lső 4 
fluoreszcens kép együttesen . 

RREB1., MYB és CCND1. gének vizsgálata primer melanoma mintákon 

Vizsgálata ink során célom volt a 6-os kromoszómán lokalizálódó RREBl és MYB valamint 
a 11-es kromoszómán ta lálható CCNDl gének eltéréseinek meghatározása primer 
melanomák és metasztázisok fagyasztott tumorsejt-lenyomat preparátumain valamint a 
különböző melanoma altípusok genetikai eltérései és a klinikai paramétereik közötti 
összefüggések elemzése. Munkánk során a gyártó utasítása szeri nt mintánként 30 sejtet 
számoltunk meg, 10-10 sejtet a tumor- lenyomat preparátum 3 jól e l különülő rég iójában . 
Számításaimba csak azokat a szignálokat vettem (szintén a gyártó utasítása szerint), 
melyek a konfokális mikroszkóppal való kiértékelés során a sejtmagban nem fedtek át, 
jól elkülönültek, megfelelő intenzitással fluoreszkáltak, az esetleges aspecifikus 
hibridizáció jelensége miatt. A lenyomat preparátumokon elvégzett 4 színű FISH 
eredményeit az alábbi irodalmi szempontok alapján értékeltem ki: 
A teszt melanomára pozitívnak tekinthető, ha az alábbi feltételek között bármelyik 
teljesül: 
az elemzett sejtmagok : 
l. 29°/o-ában 2-nél több RREBl kópia . 
2. 55% -ában RREBl többlet 6-os centromérához képest. 
3. 40%-ában MYB deléció, 6-os cent romérához viszonyítva . 
4. 38%-ában 2-nél több CCNDl kópia . 

Ha a fenti feltételek közü l egyik sem teljesül, akkor a FISH teszt negatívnak tekinthető . 
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A vizsgálataink során kapott eredményeket a 4. táblázatban fog laltuk össze, melyben a 
kritériumokban foglalt küszöbérték feletti értékeket vastag betűve l jelöltük Eredményeink 
szerint minden primer tumorra a fenti kritériumok teljesü ltek, a teszt eredménye pozitív 
lett. A 6p25-ös lókuszon figyeltük meg a legnagyobb szenzit iv itást. A primer melanomák 
89%-ában a 6-os kromoszóma centromérájához viszonyítva ampl ifikációt mutattunk ki. A 
6p25 > Cep6 kritérium a minták 78°/o-ban, míg a 6q23 < Cep6 52%-ban teljesült. A 
11q13 régió amplifikációja a primer minták 59%-nál volt megfigye l hető. A 27 mintából 
23 primer melanomára teljesült (85%) legalább két kritérium. 

A 16 felszínesen terjedő melanoma altípusnál 4 mintában teljesü lt mind a négy kritérium 
egyszerre. A 6p25 amplifikáció és a 6p25 > cep6 kritérium mutatta a legnagyobb 
szenzitivitást 87,5%-al. A sejtmagok 56%-ánál volt megfigyelhető 2-nél több CCNDl 
kópia. A 6p25 > cep6 kritérium és a llq13 régió amplifiációja együttesen a felszínesen 
terjedő melanomák 50%-ánál teljesült. 

Noduláris melanoma tumorsejtek FISH eredménye 
A.)A 6-os kromoszóma centrarner régiója látható (kék fluoreszcencia) B.)A CCNDl gén 

amplifikációja látható (zöld fluoreszcencia). C.) Sárga fluoreszcenciával látható MYB gén 
deléciója D.) a három sejtmagból kettőnél az RREBl triszómiája látható piros 

fluoreszcenciávai.E .) Az első 4 fluoreszcens kép együttesen . 

FISH eredményeinkből eredményeinket a konklúziót levonva arra jutottunkösszefogla lva 
megállapítható, hogy, hogy a noduláris melanomák progressziójában m indhárom vizsgált 
gén aneuszómiája szerepet játszik, magyarázva ezzel az altípus rossz prognózisát. A 
primer melanomák metasztázisképző hajlamára vonatkozóan megállapítottuk, hogy 
melanoma metasztatikus képességét vizsgálva arra jöttünk rá, hogy az áttétképzés 
daganatprogresszió során az RREBl és CCNDl gének párhuzamos amplifikációja fontos 
szerephez ju t . szaros korrelációban van a melanomák metasztázisképző hajlamávaL 
Eredményeink alátámasztják azokat az irodalmi adatokat, melyek értelmében a 
négyszínű FISH-próba kit, mely tartalmazza a kromoszóma eltérések felismerését teszi 
lehetövé, melyek alka lmasak a melanoma progresszió megitélésére. 

4 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készü lt: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. szeptember 13. 

műhel~einek támogatása 

K+F projekt címe 
Gyulladásos és oxidatív markerek és a HDL funkciójának kapcsolata 

A beszámoló Dr. Paragh György Beszámolási 12011. július 01.-2013. 
kiállítója időszak szeptember 30. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefog lalása 

Kutatásaink során két, krónikus alacsony fokú gyulladással és dysl ipidaemiával j áró kórkép: az 
elhízás és a krónikus vesebetegség esetén vizsgáltuk az érelmeszesedés kialaku lásában szerepet 
játszó gyulladásos és oxidatív markerek és a szelén szerepét ezen betegek fokozott érelmeszesedés! 
kockázatában . Az elhízásban szerepet játszó leptin jeltovábbítási mechanizmusait in vitro 
kísérletekben vizsgáltuk. 

Korább vizsgálatainkban kimutattuk, hogy ezen betegek paraoxonáz (PONl) aktivitása -
mely a HDL antiatherogén funkcióját jellemzi -, csökkent. Az enzim fiziológiás szerepe a fehérjék 
védelme a homociszteinilációtól (ún. laktonáz aktivitás). Vesebetegekben a homocisztein szintje 
emelkedett, és a hiperhomociszteinémia az egyik fontos kockázati tényező a szív- és érrendszeri 
betegségek szempontjábóL Korábbi vizsgálatok igazol ták, hogy a PON l enzim laktonáz aktivitása 
kardiovaszkuláris megbetegedésben csökkent. 

Vizsgáltuk a tápláltsági állapot, a PONl aktivitás, egyes adipokinek (leptin, ad iponekt in) 
szintje és egyéb gyulladásos paraméterek közötti összefüggéseket elhízott, normál súlyú és 
alultáplált hemodializált betegekben. A PONl antioxidáns hatását jellemző paraoxonáz aktivitást 
leginkább a laktonáz aktivitás, a gyulladást jellemző akut fázis fehérje, a C-reaktív fehérje (CRP) 
szintje és a leptin szint határozta meg . (Sztanek et al. Kidney Blood Press Res.2012;36:310-
319 

A dysfunkcionális HDL meghatározására új módszert dolgoztunk ki, amely az LDL oxidatív 
rezisztenciájának gátlásán alapszik. A dysfunkcionális HDL meghatározását az LDL oxidatív 
rezisztenciáját jellemző lag-time mérésére vezettük vissza. Az LDL-hez adott, betegbő l izolált HDL -
antioxidáns potenciáljával arányosan - a lag-time-ot lerövidít i (proinflammatorikus HDL) vagy 
megnyújtja (antiatherogén HDL). (Gaál Ket al. Clin Biochem 2013 Jun;46(9):825-7.) 

Az utóbbi időben egyre több vizsgálat hívta fel a figyelmet a magas szérum 
szelénkoncentráció és a hyperlipidaemia, diabetes közötti összefüggésekre. A haj 
szelénkoncentrációját vizsgáltuk hyperlipidémiás betegekben . A haj szeiéntartalma betegekben 
szignifikánsan magasabb volt az egészséges, normál lipidszintekkel bíró kontrollhoz képest. A medián 
feletti szelénkoncentrációjú betegek szignifikánsan több érelmeszesedésre hajlamosító rizikófaktort 
hordoznak a medián alatti haj szelénkoncentrációjú betegekhez képest. Mivel a magyar talaj alacsony 
szeléntartalmú, így vizsgálataink Új ismeretekkel szalgálnak a haj nyomelem-koncentráció 
tekintetében egy rosszabb szelénellátottságú populációban és felhívják a f igyelmet az atherosclerosis 
progressziója és a szelén közötti lehetséges összefüggésre . (Fülöp et al J Cell Mol Med. 2013 
Mar;17(3):350-5) 
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A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Túlsúlyos és normál testsúlyú férfiak szeparált monocytáin vizsgáltuk a leptin hatását az 

intracelluláris kalcium szintekre. A túlsúlyos betegek monocytáinak nyugalmi intrace lluláris kalcium 
szintje magasabb volt a normál súlyúak monocytáiéhoz viszonyítva. A kontroll monocyták ka lcium 
válasza elsősorban intracelluláris forrásból származik, az elhízettak monocytái esetén extracelluláris 
eredetű. Összefüggést találtunk a leptin indukálta szuperoxid an ion termelés és a kalcium válasz 
között. A túlsúlyosak monocytáin észlelt jelátviteli zavart fluvastatin adásáva l helyre lehetett áll ítani, 
melynek hátterében a statin szabadgyök termelésre kifejtett gátló hatása állhat. (Padra JT, et al. 
Neuropeptides. 201.2 Oct;46(5):203-9.) 

Csatolt mellékletek felsorolása 
4 db angol nyelvű , 1db magyarnyelvű közlernény 1-1 példánya 

A teljesítést igazolom. 

témavezető 

A projekt az Európa i Unió tómogatósával, a z Európa i 
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RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK DOKTORI 
ISKOLA K+F TEVÉKENYSÉG SORÁN A PROJEKT TÁMOGATÁSSAL ELÉRT 

EREDMÉNYEKRŐL 

A K+F PROJEKT CÍME: 

Gyulladásos és oxidatív markerek és a HDL funkció közötti összefüggések 
vizsgálata 

• 

• 
• 

• 

• 

Kutatásunkban összehasonlítottuk az alultáplált és elhízott hemodializált betegek 
atherosclerosis rizikóját, különös tekintettel a HDL antiatherogén funkcióját 
jellemző paraoxonáz (PONl) enzim laktonáz aktivitására és összefüggéseket 
kerestünk a gyulladásos biomarkerek, az adipokin szintek és az endoté l 
diszfunkcióhoz nagymértékben hozzájáruló aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA) 
között. 
Új módszert dolgoztunk ki a dysfunkcionális HDL mérésére . 
Vizsgáltuk a hiperlipidémiás betegek haj szelén koncentrációját és összefüggést 
kerestünk a szelénkoncentráció valamint az érelmeszesedésre hajlamosító 
rizikófaktorok száma között. 
Tanulmányoztuk a HDL és LDL szubfrakciók megoszlását autoimmun 
megbetegedésben. 
Vizsgáltuk a szérum chemerin koncentrációja és a paraoxonáz-1 aktivitása közötti 
kapcsolatot elhízott, nem diabeteses betegekben 

Alultáplált és elhízott hemodializált betegek atherosclerosis rizikójának 
össze h a so n l í tá sa 
Hemodializált betegek szervezetében a megnövekedett oxidatív stressz és a gyulladásos 
markerek kapcsolatba hozhatók az atherosclerotikus koszorúér-szívbetegség 
kialakulásával. A PON l csökkent laktonáz aktivitása jelentős szerepet játszik a 
hemodiaizált betegek érelmeszesedésében. 
A fehérjék metilációja során keletkező aszimmetrikus dimetil -arginin (ADMA) vesén 
keresztül történő eliminációja hemodializált betegekben károsodik, és az NO szintetáz 
inhibitoraként hozzájárul az endothel dysfunkcióhoz. Korábbi tanulmányok emelkedett 
szérum leptin, adiponektin ésADMA koncentrációkat igazoltak krónikus vesebetegeknéL 
Megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés van az atherosclerosissal szemben védő hatású 
PONl aktivitás és az adiponektin, ill. a proatherogén leptin ésADMA koncentrációk között 
alultáplált és elhízott hemodializált betegekben. Emellett vizsgáltuk a PONl paraoxonáz 
és laktonáz aktivitásának kapcsolatát, valamint az ADMA és a laktonáz aktivitás 
korrelációját. 
114 hemodializált beteget vontunk be a tanulmányba, akiknek a szérum kreatinin, 
cisztatin C, homocisztein, a gyulladást jellemző CRP, vércukor és lipidértékeit vizsgáltuk. 
A betegeinknél emelkedett CRP és homocisztein szinteket találtunk. Két csoportot 
képeztünk a BMI alapján : az alultáplált csoportban (BMI<20 kg/ m2

, n=25) szignifikánsan 
alacsonyabb koleszterin és triglicerid koncentrációkat mértünk, mint az elhízottakban 
(BMI>30 kg/m2

, n=39) (p<O,Ol ). 
A leptin kancentráció szignifikánsan magasabb volt az elhízotta kban, mint az 
alultápláltaknáL Szignifikáns negatív korrelációt találtunk a PONl aktivitás és a leptin 
koncentrációk között (p<O,OS). Szignifikáns negatív összefüggést mutattunk ki a CRP és 
az adiponektin szintek között (p<O,OS). Negatív korrelációt figyeltünk meg a PONl 
aktivitás és a CRP szintek között (p<O,OS). Mind az elhízott, mind a normál súlyú 
hemodializált betegek PONl paraoxonáz és laktonáz aktivitása szignifikánsan kisebb vol t 
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az alultáplált csoporthoz képest. A PONl paraoxonáz és laktonáz aktivitása pozitív 
korrelációt mutatott (p<O.Ol). A PON/HDL arány és a laktonáz aktivitás korrelációja 
szintén szignifikáns volt (p<O.Ol). Hasonló ADMA koncentrációt mértünk minden 
csoportban. A PONl paraoxonáz aktivitás nem szignifikáns negatív korrelációt mutatott 
az ADMA szintekkel. A PONl laktonáz aktivitása szignifikáns inverz korrelációt mutatott 
az ADMA szinttel. Ez a korreláció kimutatható volt az alultáplált és normál súlyú 
csoportban, de az elhízottakban nem. 
Vizsgálatainkból arra következtethetünk, hogy a kedvezőtlen leptin/adiponectin arány, a 
HDL antiatherogén funkciójáért nagymértékben felelős antioxidáns tulajdonságú PONl 
enzim csökkent aktivitása az emelkedett CRP szinttel együtt elősegítheti az 
atherosclerosist elhízott hemodializált vesebetegnéL Feltételezhető, hogy a hemodializált 
betegek tápláltsági állapota nagymértékben befolyásolja az endothel dysfunkciót és az 
antioxidáns védelmet. (Kidney Blood Press Res 2012;36:310-319 DO!: 
10.1159/000343383) 

A HDL antioxidáns kapacitásának jellemzésére szolgáló módszer kidolgozása 

A HDL antioxidáns enzimei, valamint az ApoAl révén gátolja az LDL lipidjeinek 
oxidációját és így anti-atherogén hatást fejt ki. A különböző emberek HDL részecskéi 
azonban egymástól eltérő antioxidáns hatással rendelkeznek, akárcsak a különböző HDL 
szubpopulációk. Gyulladással járó kórképekben a HDL antioxidáns kapacitása csökken. A 
célunk az volt, hogy olyan módszert dolgozzunk ki a HDL antioxidáns kapacitásának 
meghatározására, mely alkalmas egymástól lényegesen eltérő antioxidáns aktivitással 
rendelkező HDL-ek vizsgálatára, és jól közelíti az in vivo HDL-LDL interakciót. Ennek 
érdekében pro-oxidánsként hemet alkalmaztunk, melynek szerepe az LDL oxidációban és 
az atherosclerosis folyamatában már bizonyítást nyert. 

A hem-indukált és hidrogén peroxid által katalizá lt LDL lipid peroxidáció során a HDL 
jelenlétében és távollétében egyaránt meghatároztuk az LDL oxidáció maximális 
reakciósebességének eléréséhez szükséges időt (.6Tvmax) · A HDL antioxidáns kapacitását 
a mért .6Tvmax értékek %-ban kifejezett arányával jellemeztük. Egészséges donoroktól 
(n=6) ultracentrifugálással szeparált HDL frakciók (n=8) antioxidáns kapacitását is 
meghatároztuk és összehasonlítottuk. 

A módszer pontossága és reprodukálhatósága jó. A hidrogén- peroxid kancentráció 
változása az 50-125 jJmoi/L tartományban nem befolyásolta a mért eredményeket, míg a 
hem kancentráció növelése csökkenő antioxidáns kapacitás értékeket eredményezett . A 
hem degradáció során nyert értékek jól korreláltak a referencia módszerként a 
lipidperoxidáció követésére alkalmazott konjugált dién mérés eredményeiveL Az egymást 
követő HDL frakciók a denzitás növekedésével párhuzamosan szignifikánsan növekvő 
antioxidáns kapacitást mutattak (106,12- 194,12 %). 

A hem indukált LDL oxidáció megbízható módszernek bizonyult a HDL és 
szubpopulációinak antioxidáns kapacitás vizsgálatára . Úgy véljük, hogy a módszerrel 
nyert adatok jól jellemzik a HDL által az LDL oxidációra in vivo kifejtett gátló hatást. (Ciin 
Biochem. 2013 Jan 24. pii: 50009-9120(13)00013-1. doi : 
10.1 016/j.clinbiochem.2013.01.007.) 

Hiperlipidémiás betegek emelkedett haj szelén koncentrációja 

A szelén egy anti-atherogén és antiox idáns tulajdonságokkal rendelkező nyomelem. 
Kísérleti adatok utalnak arra, hogy a szelén jótékony hatású lehet az érelmeszesedés és 
annak következményeinek kivédésében, azonban a humán epidemiológiai adatok nem 
támasztják ezt alá egyértelműen. Hiperlipidémiás betegek haj szelén státuszát eddig nem 
vizsgálták. Ezért mi röntgen mikroanalízissel vizsgáltuk 81 frissen diagnosztizált 
hiperlipidémiás beteg hajmintáinak szelén tartalmát és 43 egészséges kontroll adataival 
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hasonlítottuk össze. Meghatároztuk a betegek érelmeszesedésre hajlamosító 
rizikófaktorait is. Megállapítottuk, hogy a hiperlipidémiás betegek haj szelén 
koncentrációja szignifikánsan nagyobb volt a normolipidémiásokhoz képest. A medián 
feletti szelénkoncentrációjú betegek szignifikánsan több érelmeszesedésre hajlamosító 
rizikófaktort hordoznak a medián alatti haj szelénkoncentrációjú betegekhez képest. 
Mivel a magyar talaj alacsony sze léntartalmú, így vizsgálataink új ismeretekkel 
szelgálnak a haj nyomelem-kencentráció tekintetében egy rosszabb szelénellátottságú 
populációban és felhívják a figyelmet az atherosclerosis progressziója és a szelén közötti 
lehetséges összefüggésre. (Fülöp et al J Cell Mol Med. 2013 Mar;17(3):350-5) 

HDL és LDL szubfrakciók vizsgálata krónikus autoimmun betegségben 

Jól ismert, hogy krónikus szisztémás gyulladásban pl. szisztémás lupus 
erythematosusban (SLE) az érelmeszesedés folyamata felgyorsuL Az elmúlt évtizedben 
kimutatták, hogy a korábban antioxidáns és atheroprotektív sajátosságokkal rendelkező 
HDL szerkezete és funkciója akut fázis reakció vagy krónikus gyulladás hatására 
megváltozik, a HDL diszfunkcionálissá válik. Vizsgálatainkat 51 SLE-ben szenvedő 
betegen, és 41 a betegcsoporthoz korban és nemben illesztett egészséges önkénteseken 
végeztük. Az SLE-ben szenvedő betegekben szignifikánsan magasabb volt a triglicerid, a 
gyulladásra jellemző CRP és SAA, az MCP-l és a betegség indikátorának tekinthető IL-6 
szintje a kontrol csoporthoz viszonyítva. A HDL és az ApoAl szintjét szignifikánsan 
alacsonyabbnak találtuk a betegekben a kontrol csoporthoz képest (p<O,OS). SLE-ben 
humán paraoxonázl aril-észteráz aktivitása szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 
kontrol csoportban (p<O,Ol), míg a PONl aktivitás a két vizsgált populációban nem 
kü lönbözött szignifikánsan. A HDL szubpopulációit vizsgálva szignifikánsan csökkent 
nagy, közepes és kisméretű HDL szubfrakciót mutattunk ki a betegcsoportban 
(p<O,OOl). 
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Kontroll SLE 

Az ábra az LDL szubfrakciós mintázatát mutatja egészséges és SLE betegekben 

Az SLE-ben észlelt fokozott kardiovaszkuláris kockázathoz jelentősen hozzájárulhat az 
emelkedett akut fázis fehérje termelés, amely a HDL szerkezetét alapvetően módosítja. 
Ennek egyik további következménye a HDL csökkent antioxidáns hatása. 
Ezen eredményeink publikálása folyamatban van. 
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A szérum chemerin koncentrációja és a paraoxonáz-1 aktivitása közötti 
kapcsolat elhízott, nem diabeteses betegekben 

A chemerin egy közelmúltban azonosított adipokin, melynek a leptinhez hasonlóan 
szerepe van a zsírsejtek érésében, befolyásolja a zsír- és glükózhomeosztázist, és 
mennyisége pozitívan korrelál több gyulladásos markerrel is. Feltételezhetően a chemerin 
is az elhízásban észlelt krónikus zsírszöveti gyulladás egyik eleme, így meghatározása 
szerepet kaphat a kardiovaszkuláris rizikó megítélésében . A szérum chemerin sz in tj ének 
és az antiateregén hatású paraoxonáz-1 (PON1) enzim aktivitásának kapcsolatát 
korábban még nem vizsgálták. 

Munkánk során 50 nem diabeteses elhízott beteg (BMI: 41.96±8.6 kg/ m2
) adatait 38 

korban és nemben illesztett, egészséges, normál testsúlyú kontroll (BMI: 24 .16± 3.3 
kg/m2

) adataival hasonlítottuk össze. A korábbi tapasztalatainknak megfelelően az 
elhízottakban szignifikánsan magasabb leptin szinteket és szignifiká nsan alacsonyabb 
adiponektin szinteket találtunk a kontrollokhoz képest . A szérum chemerin koncent rációja 
is szignifikánsan emelkedett volt az elhízottakban, míg a PON1 aktivitás nem különbözött 
szignifikánsan a két vizsgált csoportban. Az elhízott betegekben a chemerin szint 
szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az életkorral , a BMI-vel, a koleszterin szinttel, az 
LDL- koleszterinnel, az apoB mennyiségével, a leptin és a HgbA1C szintekkel. Szintén 
ebben a csoportban szignifikáns negatív összefüggést találtunk az apoA1, az adiponektin, 
a HDL-koleszterin és a chemerin kencentráció között, ez utóbbi főként a PON1 
aktivitásával mutatott szaros korrelációt (p=0.027). 

Eredményeink alapján a chemerin hasznos markere lehet a kardiovaszkuláris rizikónak, 
de további vizsgálatok szükségesek a PON1 aktivitás és a chemerin között i összefüggés 
tisztázására, a lehetséges szabályozó mechanizmusok felderítésére . 
Eredményeinket a Clinical Endocrinology c. folyóiratban szeretnénk publikáln i, a 
szerkesztő néhány változtatást kért, jelenleg azon dolgozunk. 

A projekt az Európal Unió támogattlsrlval , az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul m eg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+ F projektek e seté n 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. szeptember 30. 

műheh einek támogatása 
A humán malignus melanoma progresszióját, recidiváját 

K+F projekt címe meghatározó molekuláris markerek kimutatása különböző 
invazivitással rendelkező melanoma sejtvonalakon 

A beszámoló Dr. Balázs Margit 
Beszámolási 12011. július 01.-2013 . 

kiállítója időszak : szeptember 30. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenvséqek összefoqlalása 
A melanomában lévő daganat össejtek létezése az elmúlt években sok vitát okozott. Számos 
tanulmányban mutattak rá létezésére egy olyan melanoma sejtpopulációnak, amely daganat őssejt 
szerepet játszik és az alapján különböztethető meg más tumor sejtektől, hogy specifikus sejtfelszíni 
markereket expresszál vagy specifikus tulajdonsággal rendelkezik, ilyen tulajdonság például az 
önmegújulási képesség. 

Vizsgálataink során a melanoma őssejt markerek közül az alábbiakat választottuk ki a pubmed 
(www.pubmed.com) adatbázisban megjelent közleményekre támaszkodva . 

A daganat össejtek vizsgálata során arra a feltételezésre jutottak, hogy a daganat őssejt általános 
tulajdonságokat oszt meg a hasonló szöveti őssejtekkel, nevezetesen az önmegújulás képességét és 
a különféle sejttípusokból történő szöveti differenciációt. A koncepció megerősítésére három 
független tanulmányban került sor. A daganat össejtek nem mutatnak olyan tulajdonságokat, 
amelyek alapján arra lehetne következtetni, hogy a normál össejtek genetikai deregulációjából 
származnának. A melanoma maradványok eredete nem ismert, de nem kizárt, hogy a 
melanocitákban keletkező sorozatos génmutációk felhalmozódásából származnak, szomatikus 
újraprogramozással szerezve meg az őssejt tulajdonságokat. Mindemellett a melanoma eredhet a 
bőrben jelen lévő normál őssejtekből, amely lehet a melanocita őssejt vagy más felnőtt össejtek. A 
melanociták velőcső eredetűek, mely embrionális őssejteket tartalmaz, további elszigetelődéssei 
képesek neurális és nem neurális sejttípus változatokat létrehozni. Az embrionális normál 
őssejtekhez nagyon hasonló potenciálú sejteket izoláltak különféle felnőtt szervekből, amelyek 
velőcső leszármazottakat tartalmaztak, ilyen a bőr is. Egerekben bebizonyították, hogy ezek a sejtek 
valóban a velőcső embrionális fejlődéséből származnak. Heryln és mtsai dermális össejtek egy olyan 
populációját írták le az emberi bőrben, amelyek normál daganat őssejt tulajdonságokat mutatnak. 
Hasonlóképp a felnőtt normál daganat őssejthez ezek a dermális össejtek alacsony affinitású 
neurotraphin receptor p75-öt (CD271) expresszálnak, mely a normál daganat őssejt markere, képes 
önmegújulásra és mezenchimális, neuronális és melanocyta sejtvonalakká történő differenciációra. 
Hisztológiai szempontból a melanoma nagyon heterogén tumor, a melanocitákat gyakran neuronális, 
gliális, khondrocita és adipoeita tulajdonságú sejtek alkotják. 
heterogenitásának megismétlésére. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Eredmények összefoglalása és ábra mellékletek 

A teljesítést igazolom . 

.. ~ .... ~ ..... 
projektmenedzser 
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Melanomában előforduló sejtfelszíni őssejt markerek 

A melanoma össejtek kutatásában kitüntetett szerepe van a daganat őssejt populáció 
markereinek azonosításának. A markerek expressziójának komplikációja hogy nem 
stabilak, a sejtek vagy pozitívak, vagy negatívak az egyes markerekre, amely m ind 
pozitív és negat ív lánysejteket eredményez. Nem csak a daganat össej tek expresszálják 
ezeket a markereket, hanem más sejtek is. 

Az elsőként azonosított daganat őssejt a szelid tumorok közül a emlődaganat őssejt volt, 
ezek a sejtek CD44-et expresszáltak, de CD24-re negat ívak voltak. 
Melanomában a CD20, ABCBS, ABCG2, CD133, CD271, és CD166 markerek expresszióját 
írták le leggyakrabban. [18] 

CD 20 
Sejtfelszíni marker, amely normál körülmények között a B-sejteken talá lható meg, 
kapcsolatba hozható melanoma sejtekkel, melyek őssejt jellegzetességekkel 
rendelkeznek. 

Az alábbi ábrán a CD20 antitesttel történt jelzést követően látható a melanoma sejtek 
pozítiv jelölődése . A konfokális mikroszkópos felvételt Rigó Karolina 2. éves phD hallgató 
készítette. 

Az ábra a WM968 melanoma BRAF mutáns és kísérleti körülmények között BRAF inhibitor 
rezisztenssé vált sejtvonal CD 20 jelzését követően mutatja a sejteket. j ól látható, hogy 
szinte minden sejt egységesen, homogénen festődött. 
Annak kiderítésére, hogy ezek a sejtek genetikailag milyen mértékű heterogenítást 
mutatnak további vi zsgálatok tárgyát képezi. 
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Melanomában elsőként leírt B-sejt marker, amely megfelel a tumor őssejt definíciónak, 
azon tulajdonsága alapján, hogy a CD20+ sejtek képesek az önmegújulásra és különféle 
sejtvonallá történő differenciációra. A CD20+ melanomák magas tumorigentiásúak in 
vivo xenotranszplantáció után. Schmidt és mtsai egy magasan tumorigén humán 
melanoma alpopulációt írtak le, amely magas molekulasúlyú melanoma asszociált 
antigént/melanama asszociált khondroitin szulfát proteoglikánt expresszál és CD20+ 
populációt CD44+ CD61+ CD24-CD34- daganat őssejt fenotípussal 
Létrehozott sejtvonalakból olyan sejtpopulációkat izoláltak, amelyek nonadherens 
szferoidokban nőnek az őssejt médiumban in vitro. A sejtek ezekből a szferoidokból 
származnak, multipotensek, képesek differenciálódni többszörös velőcsőszerű progenitor 
sejtté, valamint képesek önmegújulásra mind xenograft transzplantált SCID egerekben, 
mind kultúrában. A szferoid sejtek gazdagok CD20 expresszáló sejtekben és sokkal 
magasabb fokú a multipotenciájuk a CD20 negatív sejtpopulációhoz képest. [8] A CD20+ 
melanoma sejtek melanoma asszociált markereket expresszálnak: khondroitin szulfát 
proteoglikánt (CSPG), ~3 integrint, MCAM valamint őssejt markereket, beleértve a 
CD133-at. 

ABC transzporterek 
ABC transzporterek expresszióját melanoma őssejtekben is leírták 4 szerepe ismert a 
multidrog rezisztenciában a daganat terápiában, kettő szerepe ABCG2 és ABCBS lett 
azonosítva melanoma őssejtekben. 
Melanomában legjelentősebb őssejtmarkerként az ABCBS és ABCG2-t azonosították. 

CD133 {prominin-1) 
Transzmembrán glikoprotein, a pentaspan membrán protein prominin család elsőként 
azonosított tagja. A plazmamembrán membrán kitüremkedéseiben lokalizálódik. 
Funkcionál is szerepü a plazmamembrán topológiájának szervezésében. [9] Nem 
daganatos sejteknél a CD133 a membrán kitüremkedésekben koncentrálódik és az 
extracellulális milliőbe adódik le kis vezikulákkal összeköttetésben. A melanoma sejtek 
prometasztatikus sajátságaihoz járul hozzá . A plazmamembránban való lokalizáció 
mellett a CD133 az intracelluláris kompartmenteken belül is megtalálható és 
kapcsolatban áll az extracelluláris membrán vezikulákkal. 

WM115 melanoma sejtvonalban a CD133 magas expresszálóját, illetve szferoidok 
létrehozásának képességét detektálták őssejtmédiumban. A CD133 expressziét 
kapcsolatba hozták az önmegújulással és a multipotenciával, amelyek szükséges 
velejárói a melanoma kialakulásának. 

CD271 {NGFR) 
A velőcső sejtmarkereként azonosították. Expressziója kapcsolatban áll a perineurális 
invázióval és migrációval melanomában, illetve a tumor iniciáló sejtek sejtfelszíni 
markereként lett azonosítva. Az egyik legtöbbet tanulmányozott tumor őssejt marker. 
Egy neurotraphin receptor, mely az összes neurotrophinhoz kapcsolódhat hasonló 
aktivitássaL Funkciója, hogy promotálja a sejt túlélését, vagy indukálja a sejthalált. 
Expresszióját megtalálták számos humán velőcső eredetű szövetben és néhány humán 
daganatban, beleértve a melanomát is. Korábban fontos daganat őssejt markerként 
használták melanomában. 

ía fenti irodalmi összefoglalások és a kutások még nem zárultak le, hiszen a kísérletek 
során elért eredmények kutaási kérdések sorozatát vetette fel. 
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If 
DE TEK Hatvani István Szakkollégi um 

Szakmai Beszámoló 

TELEPÜLÉS- ÉS RÉGIÓKUTAT ÁS! PROGRAM 
Helyszín: Hegyközkovácsi (Bihari-Hegyköz, Bihar vármegye) 
Első kiszállás: 2011. november 11-12-13. (péntek-szombat-vasárnap) 
Utazás: Bérelt busszal (Contiki Kft.) 

SZÉCHENYI TERV 

A kutatási programot a Szakkollégium oktatóinak és hallgatóinak bevonásával 2011-2012 
folyamán a határ túloldalán fekvő, közvetlenül a bihari földvár sáncai mellett elterülő 
Hegyközkovácsi település múltjának és jelenének széles körű feltárásával, illetőleg 

felmérésével folytatjuk. A legkülönbözőbb tudományterületek bevonásával zaj ló munka 
eredményeit a gyűjtő- és kutatómunka bevégzését követően nemzetközi és hazai 
konferenciákon mutatjuk be, a tanulmányokat nyomdai kötet formájábanjelentetjük meg. 

A DE TEK Hatvani István Szakkollégium szakmai programjában hosszú évek óta 
meghatározó szerepet kapnak a Partium területét érintő település- és régiókutatási programok. 
A korábbi években az érmelléki kisrégó területén végeztünk kutatásokat, a kutatómunka 
eredményeit pedig nyomdai kötetek formájában jelentettük meg. A 2011-2012. évi tanévtől 
kezdődően az Érmellékkel szomszédos Bihari-Hegyköz területére terjesztjük ki a 
vizsgálatainkat, a kutatások fókuszába pedig a mikrorégió egyik nagy múltra visszatekintő 
kistelepülését, Hegyközkovácsit (Cauaceu) állítjuk. A munka során a település lehető 

legszélesebb körű felmérésére törekszünk. A kutatómunkát a legkülönbözőbb 

tudományterületek bevonása mellett a Szakkollégium hallgatói és oktatói, valamint a Partiumi 
Keresztény Egyetem tanárai és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szakemberei 
végzik. A hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítése a mostani, 20 ll. november 11-12-13-
án megszervezett három napos kinntartózkodással vette kezdetét, melynek során az alábbi 
szakmai prograrnak kerültek megvalósításra: 

2011. november ll: Ismerkedés a megyeszékhely, Nagyvárad múltjával és jelenével helyi 
szakemberek vezetésével. Látogatás a nagyváradi városházán. (Hegyközkovácsi Nagyvárad 
vonzáskörzetéhez tartozott és tartozik, jelenleg is a nagyváradi metropolisz-övezet határain 
belül fekszik, múltja és jelene elválaszthatatlan Nagyváradétól). 

2011. november 12: Ismerkedés Hegyközkovácsival, a falunak és határának teljes körű 
bejárása, a víz- és talajminták mintavételi helyeinek rögzítése és regisztrálása. Konferencia 
Hegyközkovácsiban a település és a mikrorégió helyzetéről, valamint a kutatómunka 
irányairóL Előadók: Forró László főjegyző (KRE), Dr. Szendrei Ákos történész, tudományos 
segédmunkatárs (DE), Dr. Szilágyi Ferenc geográfus, egyetemi adjunktus (PKE), Forró Enikő 
politológus, egyetemi adjunktus (PKE), Dr. Szilágyi László vegyész, professor emerítus (DE). 
A konferencia moderátora: Körösi Zoltán, a DE TEK Hatvani István Szakkollégium 
szaktanára. 

2011. november 13: Ismerkedés Hegyközkovácsi környezetével, a Bihari-Hegyköz 
településeivel: Szalárd, Hegyközszentimre, Szentjobb, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Síter. 

Dr. Bujalos István sk. 

TÁMOP-4 .2.2/B- 10/1-2010-0024 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

mühelyeinek támogatása 

... ' .. 

A proje kt az Európai Unió támogatásával, az Európal 
Szociálls Alap társfinanszírozásával valósul meg. 124
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DEBRECENIEGYETEM 
HUMÁN TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés- és Művelődéstudományi Program 

A kutatás címe: Autonóm tanulás és az ifjú felnőttek 

, . Témavezető: Dr. Juhász Erika (tanszékvezető főiskolai docens) 

Készítette: Tátrai Orsolya (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember l - 2012. január 31. 

2011. szeptember 

A már elkészített tézisdolgozat - ami a leendő disszertáció elméleti alapjait tartalmazza -

továbbfejlesztése, a szakirodalom kibővítése, frissítése a következő területeken: 

J. A tanulás és tanulási formák megjelenésének és funkcióinak vizsgálata. 

A történeti vonatkozás áttekintése, kiegészítése, a tanulási tevékenységet, annak környezetét 

és meghatározó sajátosságait kutató fóbb hazai és nemzetközi elméletek tanulmányozása, a 

formális - nem-formális - informális tanulási formák rendszerén belül az autonóm tanulás 

helyének és értelmezésének a körüljárása. 

2. Az ifjúsági életszakasz változásának vizsgálata. 

Az ifjúság helyének, szerepének és sajátos jellemzőinek változását, az ifjúkor és felnőttkor 

közötti átmenet meghosszabbodásának körülményeit, az ennek hatásaként kialakult sajátos 

jellemzőkkel bíró életszakaszt vizsgáló tanulmányok, kutatási eredmények összefoglalásának 

frissítése hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. 

l 
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HUMAN TUDOMANY OK DOKTORI ISKOLA 

2011. október 

Publikáció írása a 2011. május 5-én megrendezett Andragógia és Közművelődés- Régi és új 

kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben Országos Tudományos Konferencia és 

Szakmai Találkozó tanulmánykötetébe (várható megjelenés: 2011. december) Az autonóm 

tanulás és a (köz)művelődés kapcsolata címmel. 

Egy t0vábbi publikáció írása az empirikus kutatás eddigi részeredményiből: a felnőttek és az 

ifjú felnőttek autonóm tanulási szokásai és területei témában az interjúelemzés eredményei 

alapján. 

2011. november-január 

A kérdőíves felmérés spss adatbázisának elemzése. 

Az empiriku$ kutatásban primér adatgyűjtésként a kérdőíves felmérés és a strukturált 

interjúziatás módszerét alkalmazzuk. Az adatbázisként használt OTKA kutatásban 1200 (18-

64 éves) fő lekérdezése történt meg, ebből a kutatásunkban érintett korcsoport (18-30 évesek) 

mintegy 500 főt tesz ki. A tizenhat elkészített interjúból négy interjúalany sorolható 

kutatásunk korcsoportjába, így ezen eredmények elsősorban kiegészítő, a tényadatokat 

árnyaló funkcióval bírnak csak. 

A kérdőívekben tizenhat, általunk legfontosabbnak ítélt, átfogó területen igyekszünk 

megvizsgálni az ifjú felnőttek autonóm tanulási aktivitást. Ezek a következők: 

l. fizetett munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismeretek, 2. informatika, számítógép, internet, 3. 

idegen nyelv, 4. háztartás, 5. egészségmegőrzés, betegségek, 6. munkahely-változtatás, elhelyezkedés, 

7. pénzügy, adózás, jogi kérdések, 8. politika, történelem, társadalmi kérdés, 9. vallás, spiritualizmus, 

ezoterika, J O. hobbi, szabadidő, ll. természettudomány, 12. kultúra, művészet, 13. sport, 14. 

öltözködés, kozmetika, testápolás, 15. mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészkedés, 16. egyéb 

szakterületek. 

A tanulói jellemzők kapcsán a következő szempontokat vettük figyelembe: nem, kor, lakóhely, 

családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás-beosztás, tanulási motivációk, további tanulási célok, 

önálló tanulási sajátosságok és a tanulást befolyásoló tényezők. 
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HUMÁN TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Az empirikus kutatás eredményeinek elemzéséhez SPSS adatbázist- gyakoriság vizsgálatok, 

kereszttáblák kialakítása, egyéb matematikai és statisztikai vizsgálatok alkalmazása -, és 

egyéb összehasonlító táblák és grafikus eljárások alkalmazását használjuk. Ezek lehetövé 

teszik a vizsgálat adatszerű és összehasonlító jellegű elemzését. 

Kelt. Debrecen, 2011. január 31. 

Doktorjelölt aláírása 
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1]> DEBRECENI EGYETEM 

H UMÁN T UDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

TÉMAVEZETŐIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l -2012. január 31. 

Témavezetö: dr. Juhász Erika, tanszékvezető , főiskolai docens 

A doktorjelölt a beszámolóban jelzett feladatokat felelősségteljesen elvégezte. A doktori 
dolgozat ütemezése megfelelő. 

Az elméleti fejezetek 90%-os készültségűek, abban az idegen nyelvű felhasznált irodalmak 
számát fogja tovább növeini a második félév során, valamint a 2011-es népszámlálási adatok 
alapján a statisztikákat frissíteni, és azok alapján a szükséges méctékben az esetlegesen 
változó következtetéseket módosítani. 

Az empirikus kutatás adatbázisa rendelkezésére áll, azok alapszintű elemzését megtette, ezzel 
kapcsolatos publikációjának megjelenése folyamatban van. A második félévben az adatok 
mélyebb szintű elemzése, a következtetések finomítása kerül sorra. 

A jelölt konferencia előadásokkal és publikációkkal is bizonyítja témájában való 
előrehaladását, amelyek a második félévben tovább szaporodnak. A konferencia előadásokhoz 
kötődö viták, beszélgetések tovább segítik a téma elemzését, értelmezését, finomítását. 

A doktorjelölt eddigi munkája alapján is bizonyította, hogy az ösztöndíj feltételeit tudja 
teljesíteni, az elővita dolgozata az előírtak alapján idén ősz elejére elkészül, beadható lesz. 

Kelt: Debrecen, 2012. január 31. 

TÁMOP-4.2 .2/B-10/1-2010-0024 

Tanszékvezető, fóiskolai docens 
Témavezető 
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DEBRECENIEGYETEM 
HUMÁN TuDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

T.ÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés- és Művelődéstudományi Program 

A kutatás címe: Autonóm tanulás és az ifjú felnőttek 

Témavezető: Dr. Juhász Erika (tanszékvezető főiskolai docens) 

Készítette: Tátrai Orsolya (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember l - 2012. május 31. 

2011. szeptember 

A már elkészített tézisdolgozat - ami a leendő disszertáció elméleti alapjait tartalmazza -
továbbfejlesztése, a szakirodalom kibővítése, frissítése a következő területeken: 

l . A tanulás és tanulási formák megjelenésének és funkcióinak vizsgálata. 
A történeti vonatkozás áttekintése, kiegészítése, a tanulási tevékenységet, annak környezetét 
és meghatározó sajátosságait kutató főbb hazai és nemzetközi elméletek tanulmányozása, a 
formális - nem-formális - informális tanulási formák rendszerén belül az autonóm tanulás 
helyének és értelmezésének a körüljárása. 

2. Az ifjúsági életszakasz változásának vizsgálata. 
Az ifjúság helyének, szerepének és sajátos jellemzőinek változását, az ifjúkor és . felnőttkor 

közötti átmenet meghosszabbodásának körülményeit, az ennek hatásaként kialakult sajátos 
jellemzőkkel bíró életszakaszt vizsgáló tanulmányok, kutatási eredmények összefoglalásának 
frissítése hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. 

2011. október 

A tanulási formák témakörhöz kapcsolódóan a művelődés-önművelődés, képzés-önképzés 
kapcsolatrendszerének szakirodalmi feltárásának bövítése. 

Tanulmány: 
Tátrai Orsolya (2011) : Az autonóm tanulás és a (köz)művelődés kapcsolata. In: Erdei Gábor 
(szerk.) : Andragógia és közművelődés. Acta Andragogiae et Culturae, 23. szám, 429-436. p. 
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HUMÁN TuDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

2011. november-2012.január 

A kérdőíves felmérés spss adatbázisának elemzése. 

Az empirikus kutatásban primér adatgyűjtésként a kérdőíves felmérés és a strukturált 
interjúztatás módszerét alkalmazzuk. Az adatbázisként használt OTKA kutatásban 1244 (18-
64 éves) fő lekérdezése történt meg, ebből a kutatásunkban érintett korcsoport (18-30 évesek) 
mintegy 670 főt tesz ki. A tizenhat elkészített interjúból négy interjúalany sorolható 
Irutatásunk korcsoportjába, így ezen eredmények elsősorban kiegészítő, a tényadatokat 
árnyaló funkcióval bírnak csak. 

A kérdőívekben tizenhat, általunk legfontosabbnak ítélt, átfogó területen igyekszünk 
megvizsgálni az ifjú felnőttek autonóm tanulási aktivitást. Ezek a következők: 
l. fizetett munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismeretek, 2. informatika, számítógép, internet, 3. 
idegen nyelv, 4. háztartás, 5. egészségmegőrzés, betegségek, 6. munkahely-változtatás, elhelyezkedés, 
7. pénzügy, adózás, jogi kérdések, 8. politika, történelem, társadalmi kérdés, 9. vallás, spiritualizmus, 
ezoterika, l O. hobbi, szabadidő, ll. természettudomány, 12. kultúra, művészet, 13. sport, 14. 
öltözködés, kozmetika, testápolás, 15. mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészkedés, 16. egyéb 
szakterületek. 
A tanutói jellemzők kapcsán a következő szempontokat vettük figyelembe: nem, kor, lakóhely, 
családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás-beosztás, tanulási motivációk, további tanulási célok, 
önálló tanulási sajátosságok és a tanulást befolyásoló tényezők. 
Az empirikus kutatás eredményeinek elemzéséhez SPSS adatbázist - gyakoriság vizsgálatok, 
kereszttáblák kialakítása, egyéb matematikai és statisztikai vizsgálatok alkalmazása -, és 
egyéb összehasonlító táblák és grafikus eljárások alkalmazását használjuk. Ezek lehetövé 
teszik a vizsgálat adatszern és összehasonlító jellegű elemzését. 

2012. február- április 

A kérdőíves felmérés spss adatbázisának további elemzése, az elemzések · szakirodalomba 
való beültetése, és az eddigi eredmények publikálása. 

Konferencia részvétel: 
Az előadás címe: Az autonóm tanulás szerepe a fiatal felnőtt korban. 
V Miskolci Taní-tani - Szükség és remény (Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet, 2012. 

február 3.) 

Tanulmányok: 
Herczegh Judit- Tátrai Orsolya- Tornyi Zsuzsa Zsófia (megjelenés alatt): Felnőttek és fiatal 
felnőttek autonóm tanulásijellemzői. In: Felnőttképzési Szemle VI. évf l. szám. 

Judit Herczegh - Zsuzsa Zsófia Tornyi - Orsolya Tátrai (megjelenés alatt): The 
characteristics of autonornous learning. Similarities and differences between adults and 
young adults. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Wien 
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DEBRECENIEGYETEM 
HUMÁN TuDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

2012. május 

A kutatási eredmények konferenciákon való publikálása: 
Az előadás címe: Az autonóm tanulás funkciója a fiatal felnőttek körében. 
Közoktatás - Felsőoktatás - Felnőttképzés - Közművelődés. Tudományos Konferencia és 
Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére (Debrecen, MTA DAB 
Székház, 2012. május 10-11.) 

Az előadás címe: Az autonóm tanulás elsődleges funkciója a fiatal felnőtt tanulók körében. 
"Iskola a társadalmi térben és időben III" és HuCER 2012 nemzetközi konferencia (Pécs, 
2012. május 22-23.) 

Az előadás címe: A felsőoktatásban tanuló fiatalfelnőttek autonóm tanulásánakjellemzői. 
Egyetemi élethelyzetek- Campus-lét a Debreceni Egyetemen könyvbemutatóval egybekötött 
konferencia (Debrecen, 2012. május 29.) 

Tanulmányok: 
Tátrai Orsolya: Az autonóm tanulás funkciói a fiatal felnőttek körében. In: Juhász Erika -
Chrappán Magdolna (szerk.): Tanulás és művelődés. Debrecen, DE, 422-431. p. 

Tátrai Orsolya (megjelenés alatt): A művelődés szerepe a 18-30 éves fiatal felnőttek autonóm 
tanulásában. Jn: SZÍN - Közösségi Művelődés országos folyóirat, 2012. őszi szám 

További tennivalók: 2012. június- augusztus 

További tanulmányok írása. 
A kutatás másodelemzéseinek - amelyek jelentős része statisztikai adatokon alapul - frissítése 
a legaktuálisabb adatokkal (demográfia, munkaerőpiac, oktatás-tanulás stb.). 
A kutatási eredmények szisztematizálása, azok szakirodalomrnal való egyeztetése. 
Az értekezés végső formájának, anyagának összeállítása. 

Kelt. Debrecen, 2012. május 31. 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 

Tátrai Orsolya (s.k.) 
Doktoljelölt aláírása 
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1 DEBRECENIEGYETEM 
HUMÁN TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

TÉMAVEZETŐIVÉLEMÉNYEZÉS 

20 ll. szeptember l - 2012. május 31. 

Témavezető: dr. Juhász Erika, tanszékvezető, főiskolai docens 

A doktoljelölt a beszámolóban jelzett feladatokat felelősségteljesen elvégezte. A doktori 
dolgozat ütemezése megfelelő. 

Az elméleti fejezetei véglegesek, elővitára alkalmasak, ezekben az elővitáig csak az addig 
esetlegesen bekövetkező változásokat (pl. jogszabály) szükséges módosítania. 

Az empirikus kutatásában az adatbázis alapszintű és mélyebb szintű elemzését elvégezte, 
ezeknek az eredményeit folyamatosan bemutatta konferenciákon és publikálta, az elővitáig 
már csak a következtetések finomítása kerül sorra. 

A jelölt konferencia előadásokkal és publikációkkal is bizonyítja témájában való 
előrehaladását, amelyek a második félévben tovább szaporodtak. A konferenci~ előadásokhoz 
kötődö viták, beszélgetések tovább segítik a téma elemzését, értelmezését, finomítását. A 
jelzett időszakban kutatási témájában két tanulmánya megjelent, további három tanulmánya 
elfogadásra került és megjelenés alatt áll magyar és idegen nyelvű tanulmánykötetekben, 
országos folyóiratokban. 

A doktoljelölt eddigi munkája alapján is bizonyította, hogy az ösztöndíj feltételeit tudja 
teljesíteni, az elővita dolgozata az előírtak alapján idén ősz elejére elkészül, beadható lesz. 

Kelt: Debrecen, 2012. május 31. 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 

Dr. Juhász Erika 
Tanszékvezető, főiskolai docens 

Témavezető 
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l '! DEBRECENI EGYETEM 
lJ) HUMÁN TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1 0/1-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola . 

Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program 

A kutatás címe: A Bologna-folyamat Magyarországon (1999-2009) 

Témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás 

Készítette: Szolár Éva (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

201 1. szeptember l - 2012. január 31. 

Kutatási pályázatot nyújtottam be a Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és 
doktori iskolái által a T ÁMOP-4.2.2/B-1 0/1-20 l 0-0024 projekt terhére kiírt doktorjelölti 
ösztöndíj pályázatra ,,A Bologna-folyamat Magyarországon (1999-2009)" címmel. A pályázat 
keretében 12 havi ösztöndíjat nyertem a doktori értekezésem elkészítésére. Az alábbiakban az 
ösztöndíj keretében megvalósított és tervezett munkáról számolok be. 

A kutatás alapcélja a Bologna-folyamat és a kétciklusú képzés bevezetésének feltárása 
multidimenzionális, többszereplős és többszintű (nemzetközi/európai, nemzeti, intézményi és 
diszciplináris) perspektívábóL 

Az értekezés szakirodalmi megalapozása. A téma kifejtése - a hazai irodalom mellett - egy 
széleskörű nemzetközi szakirodalmi tájékozottságot feltételez. Egyrészt, az analitikai 
koncepció kidolgozása, másrészt a téma kutatási hátterének feltárása jelentős angol nyelvű 
szakirodalmat feltételez. Különösen így van ez az analitikai (közpolitikai) keretek felállítása 
esetén, ahol sajnos rendkívül korlátozott hazai irodalom és a célnak nem megfelelő 
folyóirattanulmányok álltak rendelkezésre. Az egyes résztémák (önálló fejezetek) kifejtéséhez 
tematikus irodalomlistát állítottam össze, amelyeket külföldi könyvtárakból összegyűtöttem. 
A gyűjtés jelentős idő- és költségigényemiatt az ösztöndíj egyedülálló támogatást jelentett az 
értekzés elkészítésében. 
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Az értekezés empirikus megalapozása. Az elmúlt hónapokban az empirikus kutatást 
befejeztem és az adatelemzést elkezdtem: Ez azt jelenti, hogy a kutatási tervben megjelölt 
interjús vizsgálatot és az oktatáspolitikai dokumentumok összegyűjtését megvalósítottam, 
amely alapján elkészítern az értekezés elővitára alkalmas változatát. Ugyanakkor, tekintve, 
hogy egy iteratív kutatásról van szó és az adatok elemzése további tisztázandó kérdéseket vet 
fel (ezek máris - az empirikus fejezetek megírásának kezdetén- körvonalazódnak), ezért az 
elemzés befejezésével egy kisebb, megerősítő interjús kutatást tervezek politikusokkal és 
szakértőkkeL Az intézményi és diszciplináris implementációkra vonatkozó vizsgálat - az 
eddigi eredmények elemzése alapján - szintén kiegészítésre szorul, ami újabb adatforrások 
bevonását igényelné. 

Az értekezés készültségi foka. A disszertáció elkészítését elkezdtem, amely öt fő részből és 15 
fejezetből áll. Jelenleg 8-9 fejezet áll rendelkezésre nyers verziójában. A fennmaradó 6-7 
(legfontosabb) részfejezet elkészítésének és egy kiegészítő kutatás megszervezésének, 
megvalósításának jelentős időigénye van. Éppen ezért a munka ütemezéseszerint csak 2.012 
májusára tudok elkészülni velük. A munka tartalmi oldalát bemutatva a következőképpen áll 
az értekezés: (l) az analitikai-konceptuális keretet kidolgoztam és megírtam, (2) a 
metodológiai keretet kidolgozását elkezdtem, de még nem írtam meg, (3) a téma kutatási 
irodalmát feltártam és részben megírtam, (4) a nemzetközi eseménytörténetet és az 
implementációk tapasztalatait feldolgoztam és megírtam, (5) a kutatási eredmények elemzését 
elkezdtem és részben megírtam (egy fejezet készült el). 

További fe/adatok. Mint a föntiekben már említettem az értekezés további fejezeteinek 
elkészítése és az ellenőrző, kiegészítő kutatás lebonyolítása maradt hátra. 

Az ösztöndíjas időszak alatt elkészült egy angol nyelvű tanulmány "The Politics and Policies 
of Bologna Reforms in Hungary" címmel, amelyet a Higher Education Policy nemzetközi, 
lektorált folyóirathoz nyújtottam be. Jelenleg lektorálás alatt van. Ugyanakkor, a nemzetközi 
kitekintést egy önálló esettanulmánnyal is megalapoztam, ami "The Bologna Process in 
Romania" címmel jelenik meg 2012 elején egy angol nyelvű külföldi kötetben (Kozma, T., 
Rébay, M. és Szolár, É. (szerk.): The Bologna Process in East-Central Europe. VS Verlag ftir 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden.) Az elkövetkező időszak alatt további idegen nyelvű, a 
részeredményeket bemutató tanulmányok készítését nem tervezem. Az eredmények magyar 
nyelvű publikálását pedig az értekezés megvédését követőidőszakra tervezem. 

Kelt. 2012.január 19. 

Szolár Éva 

(~/c_k_ 
Doktorjelölt aláírása 
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DEBRECENI EGYETEM 
HUtv!ÁN TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

TÉMAVEZETŐIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l- 2012. január 31. 

Témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás 

Vélemény 
Szolár Éva ösztöndíjas doktorjelölt teljesítményéről a 2011. őszi szemeszterben 

Szolár Éva a TÁMOP vonatkozó keretéből (lásd ott) ösztöndíjat nyert doktori 
disszertációjának, ill. az azt megalapozó kutatásoknak a befejezéséhez. Beszámolóját a fónt 
megjelölt időszakról elkészítette és benyújtotta. 

A jelölt a mondott iciőszakra két célt tűzött maga elé. a) A dolgozat értelmezési keretének 
bővítését, kiteljesítését; és b) a Bologna-folyamat tapasztalatainak összegyűjtését a közép
kelet-európai régióban (ezt a gűjtőmunkát a jelölt már korábban elkezdte, most kiegészíti, 
tapasztalatai rendezésével). Munkájáról két tanulmányt készített (angol ny), amelyet közlésre, 
ill. lektorálásra benyújtott; megjelenésük folyamatban van. 

Mint a jelölt témavezetője megállapítom, hogy Szolár Éva munkáját az eddigi színvonalon, a 
tőle megszakott kitartással és elkötelezettséggel, valamint egyre táguló hori:z;onttal végezte a 
beszámolás időszakában. Teljesítése kiemelkedő. A maga elé tűzött célokat kimagaslóan 
elérte, ezzel egyben megalapozva a következő időszak (20 12. tavaszi szemeszter) kutató 
munkáját. A jelölt tudatosan és odaadóan - egyúttal aggályos aprólékossággal is - készíti 
disszertrációját. Az eddigi eredmények megbízhatóan jelzik, hogy dolgozatával a megjelölt 
határidőig (2012. szeptember) el fog készülni. 

Az eddig elmondottak alapján Szolár Éva kutatói ösztöndíjának további folyósítását 
egyértelműen javaslom és kérem. j 

2012.január 14. t~-Ű ·{'-.i, 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 

Prof Dr Kozma Tamás 
témavezető 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ P ÁL Y ÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés- és Művelődéstudományi Program 

A kutatás címe: A Bologna-folyamat Magyarországon (1999-2009) 

Témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás 

Készítette: Szolár Éva (doktm:jelőlt) 

BESZÁMOLÓ 

2012. február l - 2012. május 31. 

Kutatási pályázatot nyújtottam be a Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és 
doktori iskolái által a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt terhére kiírt doktorjelölti 
ösztöndíj pályázatra ,,A Bologna-folyamat Magyarországon (1999-2009)" címmel. A pályázat 
keretében 12 havi ösztöndíjat nyertem a doktori értekezésem elkészítésére. Az alábbiakban az 
ösztöndíj keretében megvalósított és tervezett munkáról számolok be. 

A kutatás alapcélja a Bologna-folyamat és a kétciklusú képzés bevezetésének feltárása 
multidimenzionális, többszereplős és többszintű (nemzetközi/európai, nemzeti, intézményi és 
diszciplináris) perspektívábóL 

Az értekezés készü/tségi foka. A disszertáció öt fő részből és 16 fejezetből áll. A kitűzött 
kutatási feladatokat (elméleti-analitikai és kutatási irodalom feldolgozása, tervezés, 
adatgyűjtés, adatfeldolgozás, az értekezés egyes fejezeteinek elkészítése stb.) elvégeztem. Az 
értekezés - a bevezetés, következtetések és összefoglalás kivételével - készen, pontosabban 
elővitára alkalmas állapotban van, amelynek benyújtását 2012. június utolsó hetében 
tervezem. 

További fe/adatok. Az értekezés bevezetésének, követke~tetéseinek és összefoglalásának 
elkészítése, majd elővitát követően a javaslatok megfontolása, beépítése. 

Az ösztöndíjas időszak alatt elkészült egy angol nyelvű tanulmány "The Politics and Policies 
of Bologna Reforms in Hungary" címmel, amelyet a Higher Education Policy nemzetközi, 
lektorált folyóirathoz nyújtottam be. A lektori véleménynek megfelelően két különálló 
tematikus tanulmányra bontom (az egyik a kérésnek megfelelően a szerkezeti-tantervi 

l 
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reformokat, míg a másik az irányítási reformokat tárgyalja), átdolgozom; s új címek alatt 
benyújtom. 

A fent jelzett angol nyelvű tanulmány a Hu Cer 2012-es "A legjobb nevelés- és oktatáskutatási 
mű" című pályázatán első díjat nyert el. 

A nemzetközi kitekintést egy önálló esettanulmánnyal is megalapoztam, ami "The Bologna 
Process in Romania" címmel jelenik meg 2012-ben egy angol nyelvű külfóldi kötetben 
(Kozma, T., Rébay, M. és Szolár, É. (szerk.): The Bologna Process in East-Central Europe. 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.) Az elkövetkező időszak alatt további 
idegen nyelvű, a részeredményeket bemutató tanulmányok készítését nem tervezem. Az 
eredmények magyar nyelvű publikálását pedig az értekezés megvédését követő időszakra 
tervezem. 

Ezen kívül a következő konferencia előadást tartottam: "Status qou, reform és erőpróbák a 
felsőoktatásban", Durkó Mályás Ernlékkonferencia, Debrecen, MTA DAB Székház, 2012. 
május 10-11. 

Kelt. 2012. június 8. 

SzolárÉva 

~~t1_-
Doktorjelölt aláírása 

Témavezetői értékelés 

A jelölt nagy felkészültséggel, elkötelezettséggel és precizitással végezte munkáját. 
Többszörösét teljesítette annak (kb másfélszeresét), ami tőle elvárható volt és 
követelményként meg volt állapítva. Munkájával szakmai-tudományos szempontból valóban 
kiemelkedőt alkotott. Beszámolóját egyértelműert elfogadom. 

2012. augusztus 16. 

TÁMOP-4.2 .2/B-10/1-2010-0024 

Prof dr Kozma Tamás 
témavezető 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ P ÁL Y ÁZA T 

TAMOP-4.2.2/B-1 011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Filozófia Doktori Program 

A kutatás címe: A zen mint filozófia 

Témavezető: Bugár István CSe dr. habil. tanszékvezető egyetemi docens 

Készítette: Soós Sándor (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember 1-2012. január 31. 

A 2011-2012-es tanév őszi félévében két kurzust tartottam: 

Elsőéves hallgatóknak a "Bevezetés a vallástörténetbe'', illetve a vallástörténet szakirányes 
hallgatóknak a "Valláspszichológia" címmel megtartott előadássorozatot. 

20 ll. szeptember 

Kidolgoztam a leendő disszertáció fejezetei közüla ,,Buddha testeinek'' koncepcióját 
bemutató fejezetet. Ebben a testiség speciális indiai-buddhista elméletét mutatom be. amely a 
mahajána és vadzsrajána buddhizmus egyik megkerülhetetlenül fontos tézise, emellett pedig a 
buddhista filozófiai gondolkodás speciális és máshol meg nem jel enő témája. 

2011. október 

A disszertáció fejezetek közül a csan buddhizmus kínai alapjait bemutató fejezetet dolgoztam 
ki , illetve összeállítottam a november 12-én, a "Vallásfogalmak sokfélesége" konferencián 
"Thomas Merton zen-buddhizmus képe" címmel megtartott előadásom anyagát, az előadás 
vázlatát és elvégeztem az ezt kiegészítő forrásfeldolgozást 

T ÁMOP-4 . 2.2/B-10/1-20 10-0024 

SZÉCHENYI TERV 
139



DEURECLN! EGYETE~ 
HU:\·L\ :\ TUD0\ 1:\:\ YOK DOKTORI I SKOL \ 

2011. november 

November 12-én megtartottam a "Vallásfogalmak sokfélesége" konferencián a "Thomas 
Merton zen-buddhizmus képe" című előadásomat A disszertációfejezetek közül ehhez 
kapcsolódóan kidolgoztam a XX. századi amerikai zen-iskolák történetét bemutató 
részfejezetet Emellett kidolgoztam a kínai zen-történet Bódhidharmával kapcsolatos 
problémakörének bemutatását tartalmazó részfejezetet 
Belekezdtem a disszertáció mellékleteként elkészítendő filozófiai szövegfordítás anyagának 
rendszerezésébe, Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének elemzésébe. 

20 ll. december 

December első felében megírtam és 15-én leadtam a ,.Vallásfogalmak sokfélesége" 
konferencián elhangzott "Thomas Merton zen-buddhizmus képe" előadás tanulmány
formáját. Lefordítottam Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének II/l fejezetét és 
kidolgoztam a disszertáció fejezeteiközüla "Zen Négy Alapelvét" bemutató részfejezetet. 

2012. január 

Elkezdtem lefordítani Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének Il/2 fejezetét 

Kelt: 2012 január 17. 

;;c.:J ~4~ 
Soós Sándor doktorjelölt 

2 
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TÉMAVEZETŐIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l -2012. január 31. 

Témavezető: Bugár István, dr. habil. CSe 

A jelölt a doktorjelölti pályázat első négy hónapja végeztével elkészítette leendő 
értekezésének mintegy 1/3-át első változatban, továbbá a disszertáció fókuszát képező, a 
függelékben közlendő japán monográfia fordításával is megfelelőerr haladt. Amennyiben ezt a 
munkatempót tartani tudja, reális esélyét látom annak, hogy a doktori értekezés munkahelyi 
vitára alkalmas szövege a vállalt időpontban elkészül. 
A disszertáció írásamellett a jelölt részt vett a Filozófia Intézet oktatói munkájában. Két 
kurzust tartott, melyek közül az egyik rnind a saját oktatói múltjához, mind az Intézet eddigi 
oktatási tevékenységéhez képest teljesen új curriculum kidolgozását tette szükségessé. 
A jelentés tárgyát képező időszakban előadást tartott egy tudományos konferencián, s 
elkészítette előadásának publikálásra szánt változatát is. 
Összességében tevékenységét megfelelőnek és eredményesnek ítélem meg. 

Kelt. Törökbálint, 2012. január 20. 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Filozófia Doktori Program 

A kutatás címe: A zen mint filozófia 

Témavezető: Bugár István CSe dr. habil. tanszékvezető egyetemi docens 

Készítette: Soós Sándor (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember - 2012. augusztus. 

A 2011-2012-es tanév őszi félévében két kurzust tartottam: 

Elsőéves hallgatóknak a "Bevezetés a vallástörténetbe", illetve a vallástörténet szakirányos 
hallgatóknak a "Valláspszichológia" címmel megtartott előadássorozatot. 

2011. Szeptember 

Kidolgoztam a leendő disszertáció fejezetei közül a "Buddha testeinek" koncepcióját 
bemutató fejezetet. Ebben a testiség speciális indiai-buddhista elméletét mutatom be, amely a 
mahajána és vadzsrajána buddhizmus egyik megkerülhetetlenül fontos tézise, emellett pedig a 
buddhista filozófiai gondolkodás speciális és máshol meg nem jelenő témája. 

2011. Október 

A disszertáció fejezetekközüla csan buddhizmus kínai alapjait bemutató fejezetet dolgoztam 
ki, illetve összeállítottam a november 12-én, a "Vallásfogalmak sokfélesége" konferencián 
"Thomas Merton zen-buddhizmus képe" címmel megtartott előadásom anyagát, az előadás 
vázlatát és elvégeztem az ezt kiegészítő forrásfeldolgozást 
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2011. November 

November 12-én megtartottam a "Vallásfogalmak sokfélesége" konferencián a "Thomas 
Merton zen-buddhizmus képe" című előadásomat A disszertációfejezetek közül ehhez 
kapcsolódóan kidolgoztam a XX. századi amerikai zen-iskolák történetét bemutató 
részfejezetetEmellett kidolgoztam a kínai zen-történet Bódhidharmával kapcsolatos 
problémakörének bemutatását tartalmazó részfejezetet 
Belekezdtem a disszertáció mellékleteként elkészítendő filozófiai szövegfordítás anyagának 
rendszerezésébe, Nishida Kitaró Z~n no kenkyú cím ű művének elemzésébe. 

2011. December 

December első felében megírtam és 15-én leadtam a" Vallásfogalmak sokfélesége" 
konferencián elhangzott "Thomas Merton zen-buddhizmus képe" előadás tanulmány
formáját. Lefordítottam Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének 11/1 fejezetét (A 
vizsgálódás kiindulópontja) és kidolgoztam a disszertáció fejezetei közül a "Zen Négy 
Alapelvét" bemutató részfejezetet 

2012.Január 

Lefordítottam Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének II/2 fejezetét (A tudás-jelensége 
(A tudat) az egyetlen, ami létezik [Egyedül a tudomás létező]). 

2012.Február 

Lefordítottam Nishida Kitaró Zen no kenkyú című művének II/3 fejezetét (A valóság 
tulajdonságai). Kidolgoztam a disszertáció "Szív-szútrát" elemző és bemutató fejezetét, amely 
a zen hagyomány madhjamaka alapjait tárj a fel és elemzi. 

2012. Március 

Japán kollegám segítségével elvégeztem a fordítás szövegének nyelvi ellenőrzését és a 
fordítási terminusok ellenőrzését, azok buddhista párhuzamainak megkeresését és 
tematizálását. Áttekintettem azoknak a japán zen-szövegeknek az irodalmá t, amelyeknek az 
életrajzi források alapján közvetlen hatása volt Nishida Kitaró gondolkodására: Hakuin 
Yasenkanna és Dó gen Shóbógenzo cím ű művét. Ezek a klasszikus japán zen alapművei. 

2012. Április 

Kidolgoztam a disszertáció fejezetei közül "A Tíz-bika" történetét bemutató részfejezetet, 
amely a zen irányzat jégácsára filozófiához kötődö jellegzetességeit elemzi. 
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2012. Május 

Kidolgoztam a disszertáció "A mahájána iskolái" című részfejezetét, amely a buddhista 
filozófia történeti fejlődését is bemutatja. Itt Nishida Kitaró lefordított szővegrészletének 
konkrét buddhista kapcsolatait is megkíséreltem bemutatni. Elkezdtem az anyaggyűjtést a 
"Tigris és Sárkány és a zsoltárok" című tervezett tanulmányomhoz, amelyben a keleti és 
nyugati ókori világkép és szimbolizmus kapcsolatait, hasonlóságát és különbségeit próbálom 
bemutatni egy konkrét zsoltárvers kapcsán. 

2012. Június 

Elkezdtem kidolgozni "Tigris és Sárkány és a zsoltárok" című tanulmányomat, és a doktori 
disszertáció Nisida Kitaró életművét bemutató részfejezetét. 

2012.Július 

Elkészítettem a disszertáció bevezetését és témamegjelelő fejezetét, az összegző fejezetet és a 
buddhista terminusok áttekintését szolgáló függeléket. Befejeztem az anyaggyűjtést a 
"Gyógyítás kőtűvel" cím ű tanulmány elkészítéséhez. A doktori disszertáció elnyerte a házi 
vitához szükséges formáját. 

2012. Augusztus 

Befejeztem a "Tigris és Sárkány és a zsoltárok" cím ű tanulmányomat. Elvégeztem a doktori 
disszertáció korrektúrázását. 

Kelt: 2012 augusztus 16. 

Soós Sándor doktoljelölt 
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TÉNL\VEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

Témavezető: Bugár István, dr. habil., CSe 

Soós Sándor a pályázatban vállalt feladatot a kitűzött határidőre maradéktalanul elvégezte, 
disszertációja munkahelyi vitára alkalmas állapotban elkészült, a vita lebonyolításának 2012: 
szeptember hónap folyamán semmiféle akadályát nem látom. Az elkészült írás alapos 
kutatómunkáról és önálló gondolkodásról tesz tanúbizonyságot. A disszertáció írásamellett az 
adott időszakban publikációra irányuló munkássága is az elvárható mértékéket bőségesen 
elérte, Intézetünk oktatói munkájában kivette a részét. Fenntartás nélkül javaslom 
záróbeszámolójának elfogadását. 

Kelt. Tapolca, 2012. augusztus 30. 

Témavezető aláírása 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
TÁMOP-4.2.2/B-1 011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Modern Filozófia Program 

A kutatás címe: Kulturális konfliktusok a 21. századi Európában 

Témavezető: Dr. Biróné Dr. Kaszás Éva (habilitált egyetemi docens) 

Készítette: Kassainé Sólyom Beáta (doktorjelölt) 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember- 2012. augusztus. 

A 201112012. tanév őszi félévében két előadást tartottam: 

l . Modem filozófiák (filozófiatörténeti előadás első éves szabadbölcsész hallgatóknak) 

2. Etikatörténet IV. (harmadéves szabadbölcsész hallgatóknak) 

2011.szepteEmber 

A disszertáció témabemutatóján és fejezetvédésén termékeny vita alakult ki, elsősorban a 
külső opponenssei (Dr. Balogh Brigitta, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, 
Nagyvárad), melynek hatására átdolgoztam korábbi koncepciómat a kutatás bizonyos 
szegmenseivel és a dolgozat felépítésével kapcsolatban. A részben új tematikát és a beemelt 
szempontokat témavezetömmel egyeztettem, aki támogatta a változtatást. 

2011. október 

Disszertációm új felépítése alapján átstrukturáltam a korábban már elkészített fejezeteket és 
annak megfelelően részben vagy egészben átdolgoztam azokat. Ezen kívül nekiláttam az új 

l 
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szempontok (pl. Európa vallási fundamentumai, kulturális alapjai, stb.) szakirodalmi 
feltérképezésének. 

Megjelent a European cultural identity címü tanulmányom a Partiumi Egyetemi Szemle 
2011/1. számában (45-60. old) 

2011. november 

Kidolgoztam a leendő disszertáció II. fejezetének 2. alfejezetét, amely Samuel P. Huntington 
elméletét elemzi, s amelyre a dolgozat elméleti hálója épül. A további fejezetek elkészítéséhez 
újabb szakirodalmi bázis építése történt, elsősorban angol nyelvterületről, pl. Seyla Benhabib 
és Bhikhu Parekh tanulmányai, könyvei. 

2011. december 

A leendő disszertáció V. fejezetének 2. részéhez gyűjtöttem releváns szakirodalmat, amely a 
migráció szocio-kulturális és jogi-politikai kérdéseivel foglalkozik. A témában konzultáltam 
Dr. Horváth Gizella egyetemi docensset (Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea), akivel 
korábban együtt publikáltam egy a politikai identitásról szóló tanulmányt. A 
multikulturalizmus kutatásában Dr. Demeter Márton Attila (egyetemi adjunktus, Babe~
Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) volt segítségemre. 

2012. január 

Témavezetőm javaslatára nekiláttam a transznacionalizmus, mint új paradigma 
tanulmányozásához. Elsősorban Niedennüller Péter, Koller Boglárka, Charles Taylor és 
Dominic Sachsenmaier tanulmányai alapján. A transznacionalizmus a leendő disszertáció IV. 
fejezetének záró alfejezete lesz. Ezen kívül folytattam a multikulturalizmus-kutatást, Ali 
Rattansi tanulmányaival. 

A 1011/2012. tanév tavaszi félévében egy előadást tartottam: 

- Kortárs problémák filozófiai megközelítése címmel (harmadéves szabadbölcsész 
hallgatóknak) 

2012. február 

A szakirodalom feldolgozását, elemzését folytattam a multikulturalizmus és a 
transznacionalizmus témájában. Az európai kultúra értelmezéséről megjelent aktuális 
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tanulmányok és tudományos cikkek feldolgozása (Heller Ágnes, Michael Bruter, Losoncz 
Alpár, stb.) és a Irulturális identitással foglalkozó tanulmányok elemzése történt ebben a · 
hónapban. 

2012. március 

Jelentkeztem a nemzetközi Argumentor konferenciára (The Second International Conference · 
on Argumentation and Rhetoric, Oradea, Romania, 21-22. September, 2012.) a Rhetoric in 
politics, identili es in cultures címmel megírt rezüméveL Miután elfogadták a jelentkezésemet, 
a témával kapcsolatos kutatásba kezdtem, elsősorban a szimbólumok és a politikai, valamint a 
kulturális identitás viszonyát vizsgálva. 

2012. április 

A konferenciára való készüléssei párhuzamosan folytattam a multikulturalizmussal foglalkozó 
szakirodalom tanulmányozását is. A nemzetállamok hanyatlásával vagy átalakulásával 
kapcsolatos tanulmányomat a Többlet címü kolozsvári bölcseleti folyóirat publikálja, melyhez 
elkészítettem a formai kritériumoknak megfelelő kiegészítöket A tanulmány címe: Haladás 
vagy hanyatlás a nemzetállamok sorsa Európában? A tanulmány várható megjelenése: 2012. 
nyár vége- ősz eleje. 

2012. május 

A leendő disszertáció JV. feje.?.etéhez gyűjtöttem al.iuális szociológiai felméréseket Európa 
kulturális térképének bemutatásához, elemzéséhez.· Befejeztem a Rhetoric in politics, 
identities in cultures című konferencia-előadás szövegét, melyet elküldtem a konferecnia 
szervezöinek. Ezen kívül megírtam a Ki vagy te, európai? címü tanulmányt, melyet a 
Nagyerdei Almanach (debreceni bölcseleti online folyóirat) szerkesztöinek küldtem el 
birálatra és reményeim szerinti publikálásra. 

2012. június 

Tovább folytattam kutatásaimat a transznacionalizmus új paradigmája témájában. Többek 
között James Rosenau, Thomas Princen és Niedermüller Péter tanulmányainak 
feldolgozásával. (Rosenau, James N. -Peter H. Koehn: Transnational Competence in an 
Emergent Epoch. Vision of International Studies, International Studies Perspectives, 2002 
május, Vol. 3 Issue 2.; Niedermilller Péter: Transznacionalizmus: elméletek, mítoszok, 
valóságok MTA Kisebbségkutató Intézet, 2005. május 25., Budapest.; Princen, Thomas: 
Intermediares in International Conflict. Princeton University Press, 1992.) 
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2012. július 

A Nagyerdei Almanach szerkesztői megjegyzései alapján átdolgoztam a Ki vagy te, európai? 
címü tanulmányomat, amelyet az online bölcseleti folyóirat 201211 . száma közöl. Ezen kívül 
a leendő disszeJ#ció V. fejezetének a globalizáció hátrányaival foglalkozó fejezetén 
dolgoztam, melyhez Van Dyke, Michael Walzer és Parekh térnába vágó írásait dolgoztam tol. 
(Vernon Van Dyke: Human Rights, Ethnicity and Discrimination, Greenwood, Westport, 
1985, 74-75.; Michael Walzer: Five Regimes of Toleration, in: UNo: On Toleration, Yale 
University Press, New Haven and London, 1997, 14-36.; Bhikhu Parekh: A Commitment to 
Cultural Pluralism, http:ff-. kvc.minbuza.nl/uk/archive/commentary/parekh.html) 

2012. augusztus 

Befejeztem a leendő disszertáció transznacionalizmussal foglalkozó fejezetét, melyhez még 
Steven Vertovec egyik kevésbé ismert tanulmányát is felhasznál tam. (Steven V ertovec: 
Conceiving and Researching Transnationalism, In: Ethnic and Racial Studies, 1999. Vol. 22, 
No. 2.) 
Reményeim szerint az elkészült disszertáció házi vitájára szeptember végén sor kerülhet, 
amennyiben témavezetőm és a két opponens is megfelelőnek találja az időpontot 

Kelt: Nyíregyháza, 2012. augusztus 20. 
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TÉMAVEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

20 ll. szeptember l - 2012. augusztus. 

A doktorjelölt ösztöndíjasként végzett munkáját eredményesnek tartom. Értékelésemet az 
alábbi tényekre alapozom: 3 kurzust tartott szabadbölcsész hallgatóknak, valarnint két angol 
nyelvű és egy magyar nyelvű publikációja készült el a beszámolási időszakban. A dolgozata 
pedig pár napon belül munkahelyi vitára kész. Részletesebben: 

Oktatói munka: 

l . Modern filozófiák (filozófiatörténeti előadás első éves szabadbölcsész hallgatóknak) 
2. Etikatörténet IV. (előadás harmadéves szabadbölcsész hallgatóknak) 
3. Kortárs problémák filozófiai megközelítése címmel (előadás harmadéves 

szabadbölcsész hallgatóknak) 

Publikációk: 

l. European cultural identity tanulmány a Partiumi Egyetemi Szem/e 2011/1. (45-60. 
old) 

2. Rhetoric in politics, identities in cultures - megjelenés alatt az Argumentor 
konferencia tanulmány-kötetében. (Várható megjelenés 2012. szeptember) 

3. Ki vagy te, európai? Megjelenés alatt: Nagyerdei Almanachban 2012/l szám. 

Disszertáció: 

Mintegy 130-140 oldal terjedelemben munkahelyi vitára kész, s a vitát szeptember végén 
megtartjuk Felkért bírálók Balogh Brigitta tanszékvezető egyetemi docens PKE és Bujalos 
István intézetigazgató habilitált egyetemi docens, DE. 

Debrecen, 2012. augusztus 27. 
l 

"P ~ \ ll ~ €.ú~ 
.:) ( C'O \.U. t<--

Dr. Biróné dr. Kaszás Éva 

témavezető 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés-, és Művelődéstudományi Program 

A kutatás címe: A "tanulás" térszerkezeti sajátosságai Magyarországon 

Témavezető: Dr. Györgyi Zoltán 

Készítette: Garami Erika doktorjelölt 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember l - 2012. január 31. 

A kutatás alapvetően azt a kérdést kívánja körbejárni, hogy a tanulásnak milyen mintázatai 
alakultak ki a különböző sajátosságokkal rendelkező kistérségekben az oktatás 
intézményrendszerének sajátosságai (képzési struktúra, pedagógusellátottság, tanulók 
jellemzői, tanulmányi eredmények), a kereslet - kínálat viszonyaj, képzési kapacitások, a 
továbbtanulás irányai, valamint az oktatás teljesítménye, eredinényessége szempontjából. A 
kistérségek társadalmi, gazdasági jellemzői, fejlettségi szintje olyan hátteret jelentenek 
ezekhez a folyamatokhoz, melyek jelentősen befolyásolják a tanulás térszerkezeti 
sajátosságainak alakulását. 

Mint a Kutatási tervben és az Ütemtervben részletesen leírtam, a tanulás említett 
dimenzióinak megismerését hivatalos, teljes körü, sokrétü információkkal rendelkező 
statisztikai adatbázisok teszik lehetövé. A tanulás intézményrendszerének, intézményi 
sajátosságainak, szervezeti formáinak, képzési irányainak feltárása a mindenkori oktatási 
tárca éves közoktatásstatisztikai adatbázisaira épül, a kereslet - kínálati viszonyok, a 
továbbtanulási irányok megismerését a KIFIR1 adatbázisok teszik lehetövé, míg az oktatás 
eredményességének vizsgálatát részben az országos kompetenciamérések, részben az 
érettségi, illetve afelsőoktatásban történő továbbtanulási eredmények2

. 

1 Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere 
2 Neuwirth Gábor évente ismétlődő adatfelvételei alapján. 
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A kutatáshoz szükséges elemzéseket ezen adatbázisok alapján összeállított saját (SPSS 
formátumú) adatbázison kívánom elvégezni. Mivel alapvető követelmény, hogy az 
elemzéseket olyan évre/évelqe vonatkozóan végezzük el, melyre minden releváns adatbázis 
rendelkezésre áll, különböző megfontolások alapján (lásd 3. lábjegyzet) a 2008-as évet 
választottam 3. 

2011. szeptember l. és 2012. január 20-a között a következő kutatási feladatokat végeztem 
el. 

1.) A tézisvédésre készített dolgozat elméleti bevezetőjében szükséges korrekciók 
témavezetővel történő megbeszélése, alapvető szerkesztési alapelvek kijelölése. A kutatáshoz 
szükséges háttérváltozók tematikus meghatározása, a változók körének témavezetővel történő 
kijelölése, a kutatásban használni kívánt mutatók tartalmának megbeszélése. 

1.) Sor került a kutatásban használt területi egységek, a 174 kistérség demográfia, 
foglalkoztatási, gazdasági aktivitási, jövedelmi, iskolázottsági, a gazdasági rendszerre 
vonatkozó adatainak (gazdasági vállalkozások típusai, tulajdonosi szerkezet, 
termelőképesség) összegyűjtésére (a KSH 2008. évi területi statisztikai kiadványa, illetve a 
2001. évi népszámlásási adatok alapján), valamint a KSH által összeállított komplex 
fejlettségi mutató egyes kistérségekhez való hozzárendelésére. 

2.) Kiválasztásra kerültek a 2008. évi közoktatásstatisztikai adatbázisból az elemzésben 
felhasználni kívánt adatok: az egyes kistérségekben megtalálható közoktatási intézmények 
alapadatai (tanulószám, pedagógus létszám, nevelői-oktatói munkát közvetlenül segítők 
száma, képesítés nélküli, továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma, a diákok szociális 
hátterére vonatkozó ún. diákjóléti adatok4 5

) . 

3.) Sor került A KIFIR adatbázisból is a szükséges adatok kiválasztására: a középfokú 
oktatási intézmények által meghirdetett tagozatok (továbbá az intézmény települése és 
fenntartója), a felvehető maximális létszám, az egyes tagozatokrajelentkezők száma, általános 
iskolája (települése, fenntartója), az egyes tagozatokra felvettek száma, általános iskolája 
(települése, fenntartója), valamint az iskolák által felállított rangsorra vonatkozó információk. 

3 2007-re alakult ki a kistérségek 174 egységből álló rendszere. 2008. az utolsó olyan év, amelyre vonatkozóan a 
KIFIR adatok még hozzáférhetőek, késöbb már nem. Erre az évre már kialakult a közoktatásstatisztika mai napig 
is használt, a korábbinál pontosabb elemzéseket lehetövé tevő rendszere. Erre az évre vonatkozóan rendelkezésre 
állnak az Országos kompetenciamérés ún. kutatói adatházisai is. 
4 Veszélyeztetett, iskolában étkező, szociális ösztöndijban, illetve szociális támogatásban részesülő diákok, 
magántanulók, hátrányos helyzetű, kollégiumban, diákotthonban elhelyezett, felzárkóztató/tehetséggondozó 
foglalkozásban részesU!ö tanuJók száma, továbblépők/évfolyamismétlök, 3 vagy több tárgyból bukott, 
érettségizett, illetve szakiskolai képesítéssel rendelkező tanuJók száma. 
5 Veszélyeztetettség okai: alultápláltság, otthoni bántalmazás veszélye, elhanyagoltság, drog-függőség tüneteit 
mutató diákok. A veszélyeztetettség megítélése: a pedagógusok véleményeialapján történik. 
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Ütemterv a 2012. február és a 2012. szeptember közötti időszakra vonatkozóan 

1.) 2012. január- 2012. február vége 
A kutatás ezen szakaszában tervezem: l.) a 2008. évi országos kompetenciamérés 8. és 10. 
évfolyamának szövegértési és matematikai kompetenciáira, a tanulók szülői hátterére, 
valamint Neuwirth Gábor középiskolai adatbázisából az érettségik és a felsőfokú felvételik 
eredményeire vonatkozó adatok kiválasztását és adatbázisba történő rendezését. 2.) Az 
összegyűjtött adatok alapján kerül sor olyan mutatók képzésére, melyek minden egyes 
kistérség esetében képesek lesznek feltárni ajellemző demográfiai, foglalkoztatási, gazdasági 
aktivitási szerkezetet, jövedelmi viszonyokat, valamint az iskolázottság típusait. A KIFIR 
adatok alapján mutatókat képzek afelvételi arányokról, a helyekfeltöltöttségéről, valamint a 
túljelentkezés mértékéről. A KIFIR adatok lehetőséget adnak arra is, hogy bizonyos 
"szelekciós mutató!C' képzésével képet alkossunk arról, az egyes intézményeknek milyen 
mértékben sikerült azokat a tanulókat megszerezniük, akiket igazából szerettek volna, vagy 
mennyire kellett "kompromisszumokat" kötniük. A 2008-as év adatbázisából az említett 
adatokat hozzárendeljük az egyes kistérségekhez, így kistérségenként tudjuk majd elemezni a 
kereslet - kínálat, valamint a továbbtanulás mintázatait. 3.) Ebben a munkafázisban sor kerül 
a végleges adatbázis összeállítására is egyrészt az előző munkafázisban már összegyűjtött 
kistérségi, oktatásstatisztikai, valamint KIFIR, másrészt az országos kompetenciamérés, 
valamint Neuwirth Gábor adatai alapján. 

2.) 2012. március- 2012. április vége 
Ebben a kutatási fázisban tervezem: 1.) az adatok, a belőlük képzett mutatók, valamint a 
változók alapvető megoszlásainak leírását. 2.) Az egyes kistérségek gazdasági, társadalmi 
jellemzői (az ezek alapján kialakítható különböző "kistérségi mintázato!C'), valamint az 
oktatás iránti kereslet - kínálat, a továbbtanulási irányok, az oktatás eredményessége, 
valamint az egyes térségek humán erőforrás szerinti összetétele közötti összefüggések leírását 
és értelmezését. 3.) Az előző fázisban feltárt összefüggések alapján a saját összeállítású 
adatbázison az elemzések elvégzését. 4.) Az empirikus kutatás eredményeinek első (nyers) 
változatban történő megírását 

3.) 2012. május- 2012. június vége 
Ebben a kutatási fázisban kerül sor: l.) az empirikus fejezet véglegesítésére 2.) Az elméleti 
rész átdolgozásársa, a dolgozat (2009. évi) tézisvitáján elhangzott opponensi vélemények 
figyelembe vételéveL 3.) Az elméleti megközelítések valamint az empirikus feldolgozás 
eredményeinek összehangolása. 
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4.) 2012. július - 2012. szeptember 
Ebben a szakaszban kerül sor az "utómunkálatok" elvégzésére, a PhD dolgozat első 
változatának elkészítésére, valamint elővitára történő benyújtására. 

( yt J l 

Garami Erika 

Budapest, 2012. január 13. 
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TÉMAVEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l - 2012. szeptember 30. 

Évközi értékelés Garami Erika doktorjelölt munkájáról, doktorjelölti ösztöndíjának 
további folyósítása kapcsán 

A doktorjelölt A "tanulás" térszerkezeti sajátosságai Magyarországon címmel tervezett 
doktori disszertációjával kapcsolatos munkálatokat a jelölt korábban elfogadott ütemterve és 
szöveges beszámolója alapján tudom értékelni. 

Mivel a disszertáció elméleti része a korábbi tézisvédés tapasztalatai alapján inkább csak 
kisebb korrekcióra szorul, a doktorjelölti támogatás alapvetően az empirikus munkában való 
előrehaladásban fogalmazott meg jól ütemezett tevékenységeket az első félévre. A jelölt 
beszámolója szerint létrehozta azt az adatbázist, amelyből a továbbiakban dolgozni kíván, s 
előrelépés történt a használni kívánt mutatók tekintetében is. Itt némi bizonytalanságatérzek a 
tevékenységében. Egyrészt jelen időpontban - január közepén - még nem látható, hogy a 
tervezett mutatók leválogatása a hónap végéig valóban megtörténik-e (a munka némi 
felgyorsítása indokoltnak látszi_k), másrészt nem világos, hogy a már leválogatott mutatók 
mennyire tekinthetők véglegesek, mennyire kell ezeket bővíteni , szűkíteni a későbbiek során 
(vagyis mennyire fogja lekötni a jelölt energiát ez a tevékenység a későbbiek során, amikor 
már az elemzésre, majd az elméleti keretek közé helyezésére kell koncentrálnia, nem beszélve 
a tézisvédésen megfogalmazott javaslatok megvalósításáról). Ennek megállapítása a munka 
jelenlegi fázisában még nem igazán lehetséges, az csak az adatfeldolgozás elkezdése után lesz 
egyértelmű. Különös jelentőséget ad ennek, hogy a KIFIR adatbázis mutatóinak leválogatása 
csak a következő hónapban esedékes; így az elemző munka a tervek szerint csak február 
végén - márciusban kezdődhet. 

Az elvégzett munka alapján összegzésképpen úgy látom, hogy a jelölt a vállalásait 
alapvetően teljesítette, sa készített második féléves tervezet szerint a program feszített ugyan, 
de megvalósítható, vagyis a disszertáció 2012 szeptemberében munkahelyi vitára alkalmas 
lehet. Ennek alapján javaslom a támogatás további folyósítását. Egyben javaslom azt is, hogy 
2012 áprilisának végén egy újabb beszámoló, s egy újabbértékelés döntsön a továbbiakról. Ez 
az az időpont, amikor már nem csak a vállalt feladatok mennyiségi teljesítése szemszögéből 
tudom megítélni a jelölt munkáját, hanem annak minősége, szemszögéből is. 

Debrecen, 2012. január 16. 

~J2 
témavezető 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés-, és Művelődéstudományi Program 

A kutatás címe: A "tanulás" térszerkezeti sajátosságai Magyarországon 

Témavezető: Dr. Györgyi Zoltán 

Készítette: Garami Erika doktorjelölt 

BESZÁMOLÓ 

20 ll. szeptember I - 20 I 2. szeptem ber I. 

A kutatás alapvetően azt a kérdést kívánja körbejárni, hogy a tanulásnak milyen mintázatai 
alakultak ki a különböző sajátosságokkal rendelkező kistérségekben az oktatás 
intézményrendszerének sajátosságai (képzési struktúra, pedagógusellátottság, tanuJók 
jellemzői, tanulmányi eredmények), a kereslet - kínálat viszonyai, képzési kapacitások, a 
továbbtanulás irányai, valamint az oktatás teljesítménye, eredményessége szempontjából. A 
kistérségek társadalmi, gazdasági jellemzői, fejlettségi szintje olyan hátteret jelentenek 
ezekhez a folyamatokhoz, melyek jelentősen befolyásolják a tanulás térszerkezeti 
sajátosságainak alakulását. 

Mint a Kutatási tervben és az Ütemtervben részletesen leírtam, a tanulás említett 
dimenzióinak megismerését hivatalos, teljes körű, sokrétű információkkal rendelkező 

statisztikai adatbázisok teszik lehetövé. A tanulás intézményrendszerének, intézményi 
sajátosságainak, szervezeti formáinak, képzési irányainak feltárása a mindenkori oktatási 
tárca éves közoktatásstatisztikai adatbázisaira épül, a kereslet - kínálati viszonyok, a 
továbbtanulási irányok megismerését a KIFIR1 adatbázisok teszik lehetövé, míg az oktatás 
eredményességének vizsgálatát részben az országos kompetenciamérések, részben az érettségi 
eredmények2

. 

1 Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere 
2 Neuwirth Gábor évente ismétlődő adatfelvételei alapján. 
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A kutatáshoz szükséges elemzéseket ezen adatbázisok alapján összeállított saját (SPSS 
formátumú) adatbázison kívánom elvégezni. Mivel alapvető követelmény, hogy az 
elemzéseket olyan évre/évekre vonatkozóan végezzük el, melyre minden releváns adatbázis 
rendelkezésre áll, különböző megfontolások alapján (lásd 3. lábjegyzet) a 2008-as évet 
választottam 3. 

l. szakasz: 2011. szeptember- 2012. január 

A kutatás ezen szakaszában a következő feladatok elvégzésére került sor: 
1.) A tézisvédésre készített dolgozat elméleti bevezetőjében szükséges korrekciók 
témavezetővel történő megbeszélése, alapvető szerkesztési alapelvek kijelölése. A kutatáshoz 
szükséges háttérváltozók tematikus meghatározása,· a változók körének témavezetővel történő 
kijelölése, a kutatásban használni kívánt mutatók tartalmának megbeszélése. 
2.) Sor került a kutatásban használt területi egységek, a 174 kistérség demográfia, 
foglalkoztatási, gazdasági aktivitási, jövedelmi, iskolázottsági, a gazdasági rendszerre 
vonatkozó adatainak (gazdasági vállalkozások tipusai, tulajdonosi szerkezet, 
termelőképesség) összegyűjtésére (a KSH 2008. évi területi statisztikai kiadványa, illetve a 
2001. évi népszámlálási adatok alapján), valamint a KSH által összeállított komplex 
fejlettségi mutató egyes kistérségekhez való hozzárendelésére. 
3) Kiválasztásra kerültek a 2008. évi közoktatás-statisztikai adatbázisból az elemzésben 
felhasználni kívánt adatok: az egyes kistérségekben megtalálható közoktatási intézmények 
alapadatai (tanulószám, pedagógus létszám, nevelői-oktatói munkát közvetlenül segítők 
száma, képesítés nélküli, továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma, a diákok szociális 
hátterére vonatkozó ún. diákjóléti adatok4 5

). 

4.) Sor kerUlt a KIFIR adatbázisból is a szükséges adatok kiválasztására: a középfokú oktatási 
intézmények által meghirdetett tagozatok (továbbá az intézmény települése és fenntartója) , a 
felvehető maximális létszám, az egyes tagozatokra jelentkezők száma, általános iskolája 
(települése, fenntartója), az egyes tagozatokra felvettek száma, általános iskolája (települése, 
fenntartója), valamint az iskolák által felállított rangsorra vonatkozó információk. 

3 2007-re alakult ki a kistérségek 174 egységből álló rendszere. 2008. az utolsó olyan év, amelyre vonatkozóan a 
KIFIR adatok még hozzáférhetőek, késöbb már nem. Erre az évre már kialakult a közoktatás-statisztika mai 
napig is használt, a korábbinál pontosabb elemzéseket lehetövé tevő rendszere. Erre az évre vonatkozóan 
rendelkezésre állnak az Országos kompetenciamérés ún. kutatói adatházisai is. 
4 Veszélyeztetett, iskolában étkező, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesülö diákok, 
magántanulók, hátrányos helyzetű, kollégiumban, diákotthonban elhelyezett, felzárkóztató/tehetséggondozó 
foglalkozásban részesülö tanulók száma, továbblépök/évfolyamismétlök, 3 vagy több tárgyból bukott, 
érettségizett, illetve szakiskolai képesítéssel rendelkező tanuJók száma. 
5 Veszélyeztetettség okai: alultápláltság, otthoni bántalmazás veszélye, elhanyagoltság, drog-függöség tüneteit 
mutató diákok. A veszélyeztetettség megítélése: a pedagógusok véleményei alapján történik. 
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2. szakasz: 2012. február- 2012. május 

1.) 2012. február- 2012. március vége 
A kutatás ezen szakaszában a következő feladatok elvégzésére került sor: 
1.) a 2008. évi országos kompetenciamérés 8. évfolyamának szövegértési és matematikai 
kompetenciáira, a tanuJók szülői hátterére, valamint Neuwirth Gábor középiskolai 
adatbázisából az érettségik eredményeire vonatkozó adatok kiválasztására és adatbázisba 
történő rendezésére. 
2.) Az összegyűjtött adatok alapján sor került olyan mutatók képzésére, melyek minden egyes 
kistérség esetében képesek feltárni a jellemző demográfiai, foglalkoztatási, gazdasági 
aktivitási szerkezetet, jövedelmi viszonyokat, valamint az iskolázottság típusait. A KIFIR 
adatok alapján mutatókat képeztem afelvételi arányokról, a helyekfeltöltöttségéről, valamint 
a túljelentkezés mértékéről. A KIFIR adatok lehetőséget adnak arra is, hogy bizonyos 
"szelekciós mutató/C' képzésével képet alkossunk arról, az egyes intézményeknek milyen 
mértékben sikerült azokat a tanulókat megszerezniük, akiket igazából szerettek volna, vagy 
mennyire kellett "kompromisszumokat" kötniük. A 2008-as év adatbázisából az említett 
adatokat hozzárendeltük az egyes kistérségekhez, így kistérségenként tudjuk elemezni a 
kereslet ._ kínálat, valamint a továbbtanulás mintázatait. 
3.) Ebben a munkafázisban került sor a végleges adatbázis összeállítására is egyrészt az előző 
munkafázisban már összegyűjtött kistérségi, oktatásstatisztikai, valamint KIFIR, másrészt az 
országos kompetenciamérés, valamint Neuwirth Gábor adatai alapján. 

2.) 2012. április- 2012. május vége 
Ebben a kutatási fázisban a következő feladatok elvégzésére került sor: 
1.) A doktori disszertáció végleges tartalmának, fejezeteinek (alfejezeteinek) összeállítására. 
2.) Az empirikus k~tatás öt nagy témaköreként (a kistérségek jellemzése, az oktatás 
intézményrendszerének, az oktatás eredményességének, valamint a középfokú továbbtanulás 
kistérségi sajátosságai, illetve a közép-és emelt szintű érettségik eredményeinek kistérségi 
különbségei) négy olyan munkaanyag elkészitésére, melyek tartalmazzák: -a.) a felhasznált 
változók és mutatók tartalmána~ és egymással való összeftiggéseiknek a leírását; b.) az 
alfejezetek célját és tartalmát; c.) az elemzés kapcsán használt módszerek leírását, d.) továbbá 
az egyes kistérségek gazdasági, társadalmi jellemzői alapján kialakított "kistérségi 
mintázatokaf', valamint az oktatás eredményessége, az oktatás iránti kereslet, kínálat, illetve a 
továbbtanulási irányok közötti összefüggéseik leírását és értelmezését. 
3.) A munkaanyagok tartalmazzák a mutatók és a "kistérségi mintázatok" előzetes elemzését, 
táblázatokat, valamint ábrák készítésére is alkalmas adatokat. 
4.) Részvétel az MTA DAB Székházában, 2012. május 10-11-én, Karácsony Sándor és Durkó 
Mátyás emlékére, "Közoktatás - Felsőoktatás - Felnőttképzés - Közművelődés" címmel 
rendezett Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozón. 
Eredmények: 
1.) Előadás: "A tanulás térszerkezeti sajátosságai Magyarországon" címmel (.ppt benyújtva); 
2.) Konferencia tanulmány: "A tanulás térszerkezeti sajátosságai Magyarországon" címmel 
(határidőre Jeadva) (várható megjelenés 2013-ban). 
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3. szakasz Ütemterve: 2012. június- 2012. szeptember 

1.) 2012. június- 2012. július vége 
Ebben a kutatási fázisban kerül sor: 1.) az empirikus fejezet véglegesítésére, 2.) az elméleti 
rész átdolgozására, a dolgozat (2009. évi) tézisvitáján elhangzott opponensi vélemények 
figyelembe vételével, 3.) az elméleti megközelítések valamint az empirikus feldolgozás 
eredményeinek összehangolására. 

2.) 2012. augusztus- 2012. szeptember eleje 
A szükséges "utómunkálatok" elvégzése, a PhD dolgozat első változatának elkészítése, 
valamint elővitára történŐ benyújtása. 

Garami Erika ----- --------
Doktorjelölt aláírása 

Budapest, 2012.június 7. 
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TÉMAVEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

Garami Erika doktorjelöltnek a doktorjelölti ösztöndíjához kapcsolódó beszámolóját 
megalapozottnak tartom, az abban leírtak megfelelnek a valóságnak. 

Garami Erika az elmúl félév során sokat haladt disszertációjának elkészítésével. Az 
előrelépés - a tervnek megfelelően - különösen az adatfeldolgozás területén volt jelentős. A 
munkához szükséges adatbázis kialakítása és elemzése hatalmas feladat volt, amellyel e 
véleményezés időpontjáig jórészt megbirkózott, s minden remény megvan arra, hogy 
disszertációját ez év szeptemberében elővitára benyújtsa. 

Debrecen, 20 12. augusztus 17. 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ P ÁL Y ÁZAT 

TÁMOP-4.2.2/B-1011-2010-0024 projekt 

Humán Tudományok Doktori Iskola 

Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program 

A kutatás címe: Tanári eredményesség. Felekezeti középiskolák Közép-Európában a PISA 

vizsgálatok tükrében. 

Témavezető: Dr. habil. Pusztai Gabriella 

Készítette: Bacskai Katinka 

BESZÁMOLÓ 

2011. szeptember l - 2012. január 31. 

A kutatás ütemezése 
a.) 2011. szeptember 

b.) 2011. október- november 

c.) 2011. november ll. 

d.) 2011. december 

e.) 2012. január- augusztus 

TÁMOP-4.2.2/8-10/1-2010-0024 

Az adatbázisok letöltése (PISA 2000, 2003, 
2006, 2009, szülői, iskolai és diák kérdőívek és a 
hozzájuk tartozó adatbázisok, Aufbruch 2007 
adatbázisok) és konvertálása a SAS, SAPW 
Statistics és SPSS prograrnek segítségéveL Az 
adatok szűrése, saját adatbázisok kialakítása. 
Az adattáblák elkészítése, a kapott adatok első 
értelmezése. 
Az eredmények első közzététele az Magyar 
Szociológiai Társaság konferenciáján Miskolcon 
"Egyházi iskolák a PISA 2009-ben" címmel. 
Az adatok első publikálása tanulmány 
formájában. 
A rendelkezésre álló adatok és irodalmak további 
bővítése,finomelemzés, a hiányzó anyagok 
pótlása és a disszertáció elkészítése 
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A PISA 2009-es adatbázist elemzésre alkalmas módon kialakítottuk, megtörtént az 
adattisztítás, a szükséges indexek kiválasztása. A kutatni kívánt négy ország (Csehország, 
Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) adataiból külön közös adatbázist készítettünk, ahol 
a PISA három különböző adatbázisát (diák, iskolai, szülői adatbázis) összefésültük. Az adott 
országok vallási és nevelési érték hátterét az Aufbruch 2007 adatbázisból felmértük. 

Az elmúlt néhány hónapban nagy hangsúlyt fektettünk a módszertanban való elmélyülésre, a 
megfelelő matematikai modellek tesztelésére, megtalálására, a szükséges indexek és változók 
létrehozására. Számos statisztikai módszert használva (korreláció, lineáris regresszió) 
felderítettük az iskolai eredményesség fenntartó-függő sajátosságait. 

A Magyar Szociológiai Társaság konferenciáján ismertettük az első eredményeket. 

Egyháif iskolák a PISA 2009-ben c. prezentáció a /Miskolc 2011. nov.ember 11-13./ 

Az előadás tanulmány formájában való megírására is felkértek (leadási határidő 2012 febr.). 

Mára a PISA nemzeti projektigazgatóinak segítségével sikerült kiválogatni azokat az 
iskolákat, amelyek ténylegesen egyháziak (maga az adatbázis erre egy olyan kategóriát 
határoz meg - government dependent private-, amely más államilag támogatott iskolákat is 
tartalmaz/hat, a nemzetközi kutatásokban ezeket egységesen egyházi intézményeknek 
tekintik) a konferencián kialakult párbeszéd, és más kutatókkal folytatott diskurzus arra 
vezetett, hogy ebben a kutatásban csak a ténylegesen egyházi intézményekkel foglalkozzunk. 
Elkészült tehát egy szűkebb adatbázis, amely csak az egyházi intézményeket tartalmazza. Az 
ezen az adatbázison végzett elemzés példanélküli munka lesz. Nem véletlenül, nagyon nehéz 
volt összeállítani az iskolák listáját. Szlovákiából, Magyar- és Lengyelországról vannak 
adataink, Csehországban mindössze két egyházi iskola került a felmérésbe, így itt komolyabb 
elemzést nem tudunk végezni. 

A kutatásban az adatok alapján hangsúlyeltolódás is tö~ént. A tanári eredményességet nem 
kizárólag egyházi-nem egyházi viszonylatban kívánjuk vizsgálni, hanem a vizsgált 
országokban szeretnénk feltárni az eredményesség és a tanári munka közötti összefüggéseket. 
A kutatásban az iskolák eredményességeként értelmezzük egyfelől az abszolút PISA 
pontokat, másrészt a PISA pontok társadalmi háttérre szűrt értékét (tehát a diák által elért 
eredményt csökkentjük a társadalmi háttere okozta különbséggel, mintha minden diáknak 
"egyenlő eséllyel" indulna), valamint a jó tanulási környezetet, az inspiráló iskola légkört is 
eredményként értékeljük. Ennek érdekében bevontunk egy új OECD adatbázist a Teaching 
and Learning International Survey (T ALIS) adatait, amely a tanárok és iskolavezetők 

munkakörülményeivel, oktatási és vezetési gyakorlatával, elképzeléseivel, a visszacsatolással, 
jutalmazással, foglalkozik. 
A PISA és T ALIS adatok előnye a nemzetközi összehasonlíthatóság és a standardizált 
mérőeszköz. A szakirodalom alapján felállított hipotéziseinket, mely szerint a két szektor 
(állami és nem állami) közötti teljesítménykülönbséget a tanár-diák viszony, az 
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értékkonszenzus és a tanórán kívüli tanári szerepvállalás magyarázza, megerősíteni lá~uk. Az 
iskolai klíma mélyebb rétegeinek és a tanári szerepfelfogás alaposabb vizsgálatára azonban 
nem alkalmasak a PISA adatok, ezért az ott talált összefüggések mélyebb elemzését, ok
okozati összefüggések vizsgálatát saját adatbázisokon is szeretnénk elvégezni. Egyfelől egy 
korábbi egyházi kérdőíves tan.árvizsgálat adatain, másrészt egy reprezentatív kelet
magyarországi tanárvizsgálat egyházi - nem egyházi iskolapárjain. 

Kelt. Debrecen 2012-01-12 

1~~~~L ~~~'z · 
Bacskai Katinka sk. 

Doktorjelölt aláírása 
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TÉMAVEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l- 2012. január 31. 

Témavezető: 

Bacskai Katinka doktori tanulmányai alatt az egyházi iskolák légkörének kvalitatív és 
kvantitatív vizsgálatai során jutott arra az eredményre, hogy az iskolai klíma és a tanulói 
eredményesség összefüggései figyelemre méltóak és további elemzésre és megfontolásra 
érdemes eredménnyel szalgálhatnak az oktatáskutatásban. Kutatásai várhatóan 
hozzájárulnak annak a kérdésnek a vizsgálatához, hogy a tanári szerep közösségi 
konstrukciója hogyanjárul hozzá a tanulmányi eredményességhez, s mindezzel segíti a 
hazai oktatáspolitika egyik fő problémájának megoldását, amelyet a szelektív és alacsony 
hatékonyságú rendszer jelent. Jelen ösztöndíjas időszakban a PISA mérések adataira 
támaszkodva kiterjesztette vizsgálódását a közép-európai térségre. A doktorjelölt igen 
komoly feladatot vállalt magára akkor, amikor a rendkívül összetett adatbázisokat kívánta 
szóra bírni, azonban elmondható, hogy igenjól megbirkózott ezzel a feladattal. A PISA 
2000, 2003, 2006, 2009 hullámainak szülői, iskolai és. diák adatbázisaimellett a társadalmi 
kontextus megteremtéséhez a vallásszociológiai adatokat is felhasznált, amikor az 
Aufbruch 2007 adatbázist is bevonta az elemzésbe. Az eredményeit a Magyar Szociológiai 
Társaság konferenciáján Miskolcon az általam vezetett szimpziumban bemutatta, s számos 
szakmai kérdést kapott, melyekre magabiztos válaszokat adott, s az elemzés eredményei 
alapján elkészítette a publikálható változatot is, melyet a témavezető megjegyzéseivel 
ellátva megkapott, s a kisebb korrekciókat elvégezte. 

Kelt: Debrecen, 2012.január 15. 

___________ fíi __ P:::~~---------
Témavezető aláírása 

4 

T ÁMOP-4.2. 2/B-10/1-2010-0024 

SZÉCHENYI TERV 
164



1 

1 DEBRECENIEGYETEM 
HUMÁN TuDOMÁNYOK D OKTORI ISKOLA 

Bacskai Katinka: Eredményes tanári munka hátrányos 
kompozíció ban. A tanári együtbnűködés jelentősége 

' 

Az előző beszámoló óta az eredeti témához képest látványos (de lényegileg nem olyan 
jelentős) változás történt. A cím és témaváltás fő oka az volt, hogy nem volt eredményes az 
egyházi iskolák egyenkénti felderítésére tett kísérletünk minden Icutatott országban, illetve 
módszertani problémák is felmerültek (nem volt reprezentatív a kialakított adatbázis). Ezért 
az eredményességet és az iskolai oktatási környezet tartópilléreinél maradva a hátrányos 
iskolai kompozícióban tanító tanárok munkájára helyeztük a hangsúlyt. A vizsgálat érdekében 
kiszélesítettük az adatbázisok körét a 2008-as TALIS (Teaching and Learning International 
Survey) kutatással, amely szintén nemzetközi OECD kutatás. 

A változtatások alapján a munkaterv az alábbiakban módosult: 

a.) 2011. szeptember 

b.) 2011. október- november 

c.) 2'011. november 11-13. 

d.) 2011. december 

e.) 2012. január- március 

f.) 2012. május 10-11 

g.) 2012. április- augusztus 

TÁMOP-4.2. 2/ B-10/1 -2010-0024 

Az adatbázisok letöltése (PISA 2000, 2003, 
2006, 2009, szülői, iskolai és diák kérdőívek és a 
hozzájuk tartozó adatbázisok, EVS adatbázisok) 
és konvertálása a SAS, SAPW Statistics és SPSS 
prograrnek segítségéveL Az adatok szurese, 
saját adatbázisok kialakítása (már részben 
megtörtént). 
Az adattáblák elkészítése, a kapott adatok első 
értelmezése. 
Az eredmények első közzététele az Magyar 
Szociológiai Társaság konferenciáján Miskolcon. 
Az adatok első publikálása tanulmány 
formájában. 
Az egyházi iskolák sajátosságai mellett a 
hátrányos kompozícióval működő iskolák 
Icutatása a TALIS adatbázis alapján. 

Az eredmények közzététele a Közoktatás -
Felsőoktatás - Felnőttképzés - Közrnűvelődés c. 
Tudományos Konferencián és Szakmai 
Találkozón 
A rendelkezésre álló adatok és irodalmak további 
bővítése,finomelemzés, a hiányzó anyagok 
pótlása és a disszert~ció elkészítése. 
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A TÁMOP által támogatott kutatás eredményeit két konferencián tettük közzé: 

A Magyar Szociológiai Társaság konferenciáján ismertettük az első eredményeket. 

Egyhá:(/ iskolák a PISA 2009-ben c. prezentáció a /Miskolc 2011. november 11-13./ 

ill, Debrecenben az Eredméf!YeS tanári munka hátráf!YOS kompoifcióban. A tanári együttműködés 
jelentősége c. prezentáció a Közoktatás-Felsőoktatás-Felnőttképzés- Kőzmüvelődés 

c. Tudományos Konferencia és Szakmai Talátkozón Karácsony Sándor és Durkó Mátyás 
emlékére/ Debrecen, 2012. május 10-11./ 

Mindkét előadás anyagát írásos formában határidőre elkészítettük és leadtuk, váJjuk a 
megjelenésre való elfogadást. 

Meglátásom szerint a disszertáció elméleti fejezetei 70 %-os készültségben, az empirikus 
része 40%-os készültségben van, és reményeim szerint a nyári hónapok alatt a minőségi 
javításokat is el tudjuk végezni. 

TÉMAVEZETÖIVÉLEMÉNYEZÉS 

2011. szeptember l -2012. június 30. 

Bacskai Katinka kutatásai annak a kérdésnek a vizsgálatához járulnak hozzá, hogy a 

tanári szerep közösségi konstrukciója hogyan járul hozzá a tanulmányi és a tanulmányi 

eredményeken túli eredményességhez. Eredményei mind a szelektív és hatékonysági 

problémákkal küzdő közoktatási rendszer fejlesztéséhez, mind a tanári professzió szakmai 

megújulásához támpontokat kínálhatnak. Az ösztöndíjas időszakban a PISA és a 

Kompetencia mérés valamint a TALIS adatbázisok elemzését végzete el, vizsgálatait 

nemzetköz.i összehasonlításra is kiterjesztette. A doktorjelölt óriási feladatot vállalt magára 

akkor a bonyolult, nehezen kezelhető adatbázisok elemzésekor, s elszántan kereste kutatási 

kérdésére a választ. Részeredményeit konferenciákon már bemutatta, s egyre kiforrottabb 

anyaggal állt elő. A disszertációja fejezeteit elkészítette, megvitattuk, s a témavezető 
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megjegyzéseivel ellátva visszakapta. Jelenleg a disszertáció végleges szövegének 

kialakításán dolgozik 

Kelt: Debrecen, 2012. augusztus 16. Prof. Dr. Pusztai Gabriella 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K + F projektek es etén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült : A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. szeptember 30. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
A beszámoló Patonay Tamás Beszámolási 

12011. 07. 01 - 2013. 09 . 30 kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenyséqek összefoglalása 

A projekttervezés időszakában feltüntetésre került Vasas Attila doktorjelölt doktori eljárása. Ez még a 
projekt effektív megkezdése előtt, 2011. ápri lisában sikeresen lezárult, a jelölt megszerezte a Ph .D. 
fokozatot. 
A jelentési időszakban sikeres doktori szigorlatot tett, illetve teljesítette az előzetes vitát Ábrahám 
Anita, Nagy Gergő Zoltán. Zsótér Zsolt, egyéni felkészülő előzetes vitája szintén lezajlott. 

A projekt időszakában elért legfontosabb tudományos eredmények: 
1. Tovább folytattuk a pa lládium-katalizált keresztkapcsalási reakciók vizsgálatát és kimutattuk, 

hogy a Heck- és a Sonogashira reakciók eredményesen végrehajthaták küfönböző (védett) 
hidroxilcsoportot tartalmazó halogénkromonok és -flavonok esetében is. Bizonyítottuk, hogy 
floracetofenon típusú rendszereknél a kisebb méretű védőcsoport és a reaktívabb jódvegyületek 
alkalmazása elengedhetetlen a sikeres átalakításokhoz. Ilyen módon több, természetben 
előforduló és biológiai hatással rendelkező származék előáll ítására fejlesztettünk ki új utat. 
Biztató eredményeket értünk el a hidroxi-jódflavonok és -kromonok alkinilezése területén, utat 
nyitva ezzel a furorkomon egységet hordozó származékok felé. Sikeresen alkalmaztuk a magyar 
kutatócsoport által kifejlesztett nagyobb stabilitású, trifluormetil csoportokat tartalmazó foszfin 
ligandumot, ami jobb hozamokhoz vezetett. 

2. Kimutattuk, hogy a brómflavonok, - kromonok és kromanonok kapcsalási reakcióba vihetők 
terminális aikén egységet tartalmazó szénhidrátokkal, így allif -ribofuranóz, allil
dezoxiribofuranóz, illetve 3-helyzetben metiléncsoportot tartalmzó glükóz származékokkaL Ez a 
reakció új, korábban teljesen ismeretlen, változó számú szénatommal rendel kező linker 
egységet tartalmazó flavonoid/kromonoid C-glikozidok előállítására jelent eddig kizárólagos 
lehetőséget. A közvetfen cukor- fiavon kötéssel rendelkező C-glikozidok közül több értékes 
biológiai hatással rendelkezik. Az általunk szintetizált vegyületek hatásáról semmit nem tudunk, 
előzetes biológiai vizsgálatok néhány termékünknél - citosztatikus hatásra - folyamatban 
vannak. 

3. Tanulmányoztuk az aromás gyűrűben egy vagy több trifiUoxi és/vagy bróm szubsztituenst 
tartalmazó oxigén heterociklusos vegyületek, illetve fluorenonok keresztkapcsalási reakcióit és 
azok regioszelektivitását. Ennek során Suzuki-kapcsolásokat elemeztünk azonos és különböző 
boronsavakat alkalmazva, illetve kombináltuk a Suzuki és Sonogashira kapcsolásokat. Ezeket a 
kutatásokat nemzetközi együttműködés (Rostocki Egyetem) keretében végeztük. Vizsgáltuk a 
reaktivitást befolyásoló tényezőket és megállapítottuk, hogy az elektronikus tényezők fontos 
szerepet játszanak, adott esetben felülírhatják a távozó csoportok korábban közöl reaktivitási 
sorrendjét. Hasonló vizsgáfatokat végeztünk 4-trifliloxi-6-brómkumarin esetében is és igazoltuk, 
hogy a heterogyűrűhöz kapcsolódó csoport reaktívabb a Suzuki-reakciókban. 

A projekt az Európai Unió támogat.llsá~l, az Európai 
Reg1onáUs Fejleszti s i Alap társfinanszirozJisával va lósul meg. 
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A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefog lalása 

4. Vizsgáltuk az aromás gyűrűjükben 6- , 7- és 8-helyzetben bróm szubsztit uenst tartalmazó 
fiavonok Buchwald-Hartwig reakcióját. Igazoltuk, hogy a módszer alka lmas al ifás és aromás 
primer és szekunder aminoknak a fiavon vázra történő beépítésére. Ezen t ípusú származékok 
korábban egyáltalában nem, vagy csak neheze, többlépéses reakciókkal és gyenge kitermeléssei 
voltak elérhetőek . Elsőként va lósítottuk meg aminosav észterek és dipeptidek fiavonokra történő 
közvetlen kapcsolását. Néhány származék esetén megvizsgáltattuk a fiavon-aminosav hibridek 
citatoxikus hatását, illetve annak szelektivitását. Sikerült olyan származéket azonosítani, mely 
fokozott citotoxicitást mutatott a tumoros sejtvonallal szemben. Igazolt uk, hogy az am inosav 
észterekkel való kapcsolásnál a korábbinál jóval nagyobb a reaktivitáskülönbség a 6- és a 7-
helyzet között, az utóbbi javára. Ez szelektív reakciókat tesz lehetövé, amit j elenleg 6,7-
dirómflavonon vizsgálunk. Emellett kimutattuk a "halogén-tánc" jelenséget a 6-brómfl avon 
esetében, korábban ezt sem az oxigén heteraciklusok körében, sem pedig a palládium-kata lizált 
keresztkapcsolásoknál nem észlelték. 
Megállapítottuk, hogy az aminosav észterekkel végzett kapcsolásoknál számottevő racemizáció 
következik be az erős bázis jelenléte miatt, azonban ezt optimal izálással sikerült háttérbe 
szorítani és olyan módszert kidolgozni, ahol a termék közepes-jó hozammal és 90%.ot 
meghaladó enantiomer felesleggel nyerhető. 
A Buchwald-Hartwig aminálást kiterjesztettük brómkromanon és brómkumarin t ípusú 
szubsztrátumokra is. Kimutattuk, hogy a 3-, illetve 4-brómkumarinok esetében a fémkatalizált 
keresztkapcsolás mellett addíciós-eliminációs mechanizmus is működik, ami az aminocsoport 
eltérő helyzetbe történő beépülését is eredményezheti. 

5. Tanu lmányoztuk az aminoflavonok, -flavanonok és -kumarinok alternatív fém-katalizált 
előá l lítási lehetőségét is a közelmúltban kifejlesztett, Új generációs, réz-katal izált Ulimann
reakciót alkalmazva . Ezt szintén gyakorlatilag alig vizsgálták eddig az oxigéntartalmú 
heteraciklusok körében. Megállapítottuk, hogy ezek hozama általában elmarad a Buchwald
Hartwig aminálások hozamától, de optimalizálással itt is sikerü lt je lentősen megnöveini a 
kitermeléseket. Érdekes módon ebben az esetben nem találtuk nyomát az addíciós-el im inációs 
mechanizmusnak. 

6. Vizsgáltuk az elektrofil aminálási reakciók alkalmazhatóságát Új C-N funkciós csoportok 
kialakítására kalkanszármazékok és kromének körében. Az esetek zömében gyenge vagy 
közepes hozammal nyertünk N-tozil-aziridneket, amelyek értékes szintetikus intermedierek, 
gyűrűjük nukleofilekkel felnyitható. Ezen a területen jelenleg is folynak a kutatások. 

7. Részletesen vizsgáltuk a 2,2-dimetilkromén egységet tartalmazó 1,2,3-szelenodiazolok előállítási 
reakcióit. Szintetizáltuk és minden részletre kiterjedően karakterizá ltuk az intermedier 
szubsztituált 2,2-dimetilkromanon-szemikarbazonokat és azok gyűrűzárt termékeit. A kapott 
termékek között kettő is nagyobb LD50 értéket mutatott káros hatású lárvákkal szemben, mint a 
referens Precoeen-l és Precoeen-2 molekulák. Emellett több Új fenilszelen il csoporttal 
rendelkező dimeti l-kromént is szintetizáltunk és tisztáztuk a képződő melléktermékek 
szerkezetét. 

l Csatolt mellékletek telsorolása 

... ... .. .. ..... . ........ . ... .. . ... . .. . ~ .. Ei. . 

témavezető ~ 

Nemzeti Fejleszthi Ogyn~ks~g l -
www.ujszechenylte rv.gov.hu 

116 ~na na -
MAGYARORSZÁG MEGUJUl 

A projekt az Euró pai Unió tim ogatásával, a z Európal 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával v.atósul m eg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B- 10/1-2010-0024. Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. szeptember 30. 
műhel) einek támogatása 

K+F projekt címe 
Fémion -ligandum- fluorid vegyeskomplexek mint potenciális PET készitmények vizsgálata 

A beszámoló Tóth Imre Beszámolási 
12011. 07. 01 . - 2013. 09. 30. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Részletes modell-számolásokat végeztünk azon munkahipotézisünk alátámasztására, hogy az 
irodalomban ismert 18F-megkötésére használt Al-fluoro vegyeskomplexek alkalmazhatóságát 
elsősorban kinetikai inertségüknek köszönhetik. Felépítettük a szükséges potenciometriás 
mérőberendezést, elvégeztük a flourid-szelektív-elektród- Ag/ Ag Cl referencie-elektródból álló 
mérőcella kalibrálását. 

Az AI(III)- ( 1,4,7-triazociklononán-1,4,7-triecetsav, NOTA) - fluorid vegyeskomplexek 
kialakulását, az egyensúly beállását 1H-NMR, 27AI-NMR és 19F-NMR módszerekkel követtük. A 
protonálódási állandókat és az AI(NOTA) komplex stabilitási állandóit pH-potenciometriás módszerrel 
határoztuk meg. A vegyeskomplex képződését F-ion szelektív elektróddal követtük. 

AzAINOTA komplex pH=1,99-2,80 tartományban 6 hónap alatt alakult ki. Meghatároztuk az 
AI(NOTA)-komplex stabilitási és protonálódási állandóját, logK=17,9±0,1,és lgKH=1,9±0,3-nak 
adódtak. A kiugróan nagy stabilitás jelzi, hogy a ligandum gyűrűmérete nagyon jól illeszkedik az 
AI(III) - ion méretéhez. Vizsgáltuk az AI(NOTA)-komplex f luorid megkötő képességet. Az irodalmi 
adatokkal ellentétben az általunk alkalmazott körülmények között nem képződött vegyeskomplex. 
Úgy tűnik, hogy az AI(NOTA) -komplex, amiben az AI(III)-ion minden koordinációs helye foglalt, 
rendkívül inert, nagyon lassan képes csak egy karboxilátcsoportot helyettesíteni a fluorid- ion. A 
komplex savkatalizált bomlása is extrém lassú, 3 M HCI-ban hónapok alatt sem tapasztaltunk 
változást. A komplex bomlása erősen lúgos, 1 M NaOH közegben gyors, percek alatt teljes a 
Ga(OH)4' képződése . Ennek részletes vizsgálata, valamint az AI(NOTA)(OH)-vegyeskomplex 
esetleges képződésének igazolása még nem fejeződött be, a publikálásra 2014-ben kerülhet sor. 
A munka jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sikeres volt 2013-ban a K 109029 számú 
"Fémkomplexek előállítása és kémiai jellemzése teragnosztikai alka lmazásokhoz" című OTKA 
pályázatunk. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Nemzeti FejleSIIbi Ogynöks~g 
www.ujszechanyiterv.gov.hu 

06~6311 631 

A projekt az Európal Unió támogatásával, az Európol 
Regionálls Fejle-sztés i Alap t~rsfinans.zirozásJval valósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. szeptember 30. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe Heteroqenizált homoqén katalizátorok vizsgálata áramlásos reaktorban 
A beszámoló Dr. Joó Ferenc Beszámolási 

12011.07.01- 2013.09.30. kiállítóia időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Megvalósítottuk a palládium(II)-alizarinszulfonsavas-Na vízoldható hidrogénező katalizátor, 
[Pd(QShlrögzítését Diaion ioncserélőn. A megoldás előnye, hogy az így nyert heterogenizált 
katalizátor vízben és alkoholokban nem vagy csak elhanyagolható mértékben dúzzad a 20-80 °C-os 
hőmérséklet-tartományban. Ez lehetövé teszi, hogy az H-Cube® áramlásos h idrogénező reaktor un. 
Cat-Cart oszlopaiba töltve kvázi-heterogén katalizátorként alkalmazzuk. 
A vizsgálatok kimutatták, hogy a [Pd(QSh]/Diaion katalizátor aktív az aromás halogénszármazékok 
(pl. klór-benzol) hidrodehalogénezésében . Aktivitását hosszabb ideig megtartja. Összehasonlítottuk a 
kevert tartályreaktorban mutatott aktivitást az áramlásos reaktorban mutatott aktivitással és 
megállapítottuk, hogy az utóbbi jelentősen nagyobb. A katalitikus hidrogénezés sebessége a várt 
módon függött a szubsztrátum összetételétől, amennyiben a jódbenzol dehalogénezésének 
sebessége nagyobb volt a brómbenzol dehalogénezésének sebességénél, míg az utóbbi gyorsabban 
dehalogéneződött a klórbenzolnáL A dibrómbenzolok dehalogénezése során az elsődleges termék, a 
manabrómbenzol felhalmozódása volt tapasztalható. 
Ugyancsak rögzítettük Diaion ioncserélőn az általunk elsőként szintetizált, szulfonált szalén és 
származékai ligandumot tartalmazó Pd(II) komplexeket, melyek vizes oldatban ill. vizes-metanolas 
rendszerekben kiváló aktivitást mutattak aliil-alkoholok redoxi izomerizációjában és C-C kapcsalási 
reakciókban (elsősorban Sonogashira- és Suzuki-kapcsolásban). 
Előállítottunk és jellemeztünk egy sor Ru(II) központi fémiont tartalmazó komplexet alkil-pta kationt 
tartalmazó ligandummaL Az így nyert kationos komplexek szintén alkalmasak voltak ioncserélőn 
történő rögzítésre. Ugyanakkor a pta-ligandumú analóg komplexet Merrifield-gyantával történő 
reakcióban kovalensen tudtuk rögzíteni szilárd hordozóra. 
Míg az oldható katalizátorok rögzítését egyértelműen sikeresnek mondhatjuk, az így nyert szilárd 
katalizátorok áramlásos reaktorban történő vizsgálatára lényegében nem tudtunk sort keríteni. 
H-Cube® reaktorunk ugyanis a rendszeres meghíbásodások miatt lényegében 2012 nyara óta 
üzemképtelen, jelenleg is szervízben van. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
3 db megjelent közlemény, l db poszter, 2 db poszter abstract, l db előadás összefoglaló 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. szeptember 30. 

Nemtell Fejlesztési Ogynökség 
www.ujszec.henyiterv.gov.hu 

""6311~:1& 
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témavezető 
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TAMOP-4.2.2/8-10/1-2010-0024. Készült : A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013 . szeptember 30. 
műhel) einek támogatása 

K+F projekt címe Különleges tulajdonságú pol imerek 
A beszámoló Dr. Kéki Sándor Beszámolási 

1201 1.07. 01.-2013.09.30. kiállítója i dőszak időszak 

A K+ F oroiekt szakmai e l őrehaladásának az elvéqzett tevékenvséqek összefoqlalása 
Egyszerű és gyors, amino csoportok kimutatására hasznalt, izoindol képzödésen alapuló reakció segitségével kék fényemittáló polimer!, poli[( 1,2-izoindolén)
afl-( 1-szulfan-4-fenilén))-t allítottunk elö orto-fuildialdehid és 4-aminotiofenol polikondenzaciójaval, tisztán, jó kitenneléssel. A pol imerizációs reakció enyhe 
körtllmények között, katalizátor nélkül is végbemegy. A kopolimer molekulatömegét az oldhatósága határolja be. A kopolimerizació nem mutatott jelentős 
filggést monomerek egymáshoz viszonyított aranyától, de a fuildialdehid nagy feleslegben való alkalmazlisa kedvezötlennek bizonyult. Az egyszerű, kis 
molekulattömegü izoindol vegyOletekkel ellentétben a kopolimer hetekig is tarolható. MALDI-TOF MS vizsgalattal amino és tiofenil végcsoportokkal 
rendelkező kopolimereket, valamint kevés ciklusos terméket mutattunk ki. A kopolimer oldatban végzett fluoreszcencias vizsgálata során >...m=448 nm 
hullámhosszú kék fényt em inalt. A kopolimer jó modellvegyületként szolgalhat nagyobb hatékonyságú, izoindol alapú fényeminaló polimerekhez. 

Egy biológiailag igen fontos és széles körben alkalmazon polimer, a poli(2-etil-2-oxazolin) karakterizaiasát végeztük el különbözö tömegspektrometrias 
(MALDI-TOF MS és Q-TOF MS, ESI, APCI, DART ionforrasokkal) és kromatográfias (SEC) módszerekkel. A tömegspektrumban 2 sorozatot azonosítottunk, 
melyek a polimerizáció soran lejátszódó Janeátadas következtében a hidrogén és hidroxil, valamint metil és hidroxil végcsoportot tartalmazó láncoknak 
feleltethetőek meg. A protonáll oligomerek fragmentációs viselkedését elektroporlasztásos (ESI), légköri nyomású kémiai ionizációs (APCI) és valós idejű 
közvetlen analízis (DART) ionforrassal ellátott kvadrupol repülési idő tömegspektrométerrel (Q-TOF MS) vizsgáltuk. A prekurzor ionból három termékion 
sorozatot figyeltünk meg, melyeket azonositottunk és mechanizmust javasoltunk a disszociációra a tennékionok pontos tömege, pszeudo MS1 vizsgálatok és a 
termékionok intenzotasának energiafilggése alapján. A "Survival yield" módszert hasznaltuk a fregmentáció kvantitativ leirasara. Lineáris korreláció! találtunk 
az oligomerek ismétlődő egységeinek száma és az ütközési energia között. Ez lehetövé teszi számunkra a megfelelő ütköztetési energia kiválasztasát a vizsgál ni 
kivánt polimer szerkezet felderítés céljából végzett fragmentációjához. 

Új elméleti megközelítést dolgoztunk ki. a viszonylag kevés molekula (20-10000) közremüködésével lejátszódó polikondenzációs reakciók soran képzödölt 
tennékek molekulatömeg eloszlásának (PDI) matematikai leírására. Az általánosan elfogadott Flory-eloszlással szemben, mely a POl értékek folytonos lineáris 
növekedését jósolja l és 2 között, a mi modellünkben a PDI csak egy bizonyos maximum értékig növekszik, majd l-hez tart. Úgy talaltuk, hogy a PDI vs. 
konverzió görbék maximuma és alakja nagymértékben függ a reagáló részecskék számától. A modell alkalmas lehet depolimerizaciós reakciók leírlisára is. 

Egyszerű ütközéses modellt hoztunk létre a kvadrupól típusú tömeganali7.litorokban lezajlódó többszörös ütközések leírásara A modellt Icucin enkefalinnal 
tesztcltük, mely egy elterjedten használt standard, tömegspektrometríás paraméterei jól ismertek. Az Otközéses modellünk algaritmusát a Rice-Ramsperger
Kassei- Marcus (RRKM) algoritmussal kiegészítve egy tablázatkezelő szaftverben implementliltuk, és igy lehetövé valt, hogy a szarnitott értékeket illesszük a 
mért survival yield (SY) vs. ütközési energia görbére. Továbbá az illesztés segitségévellehetövé valtannak a becslése, hogy a mozglisi energiamekkora része 
alakul at belső energiává a leucin enkefalin ütközései során kvadrupól - repülési idö és hannas kvadrupól készülékekben. Azt tapasztaltuk, hogy a Icucin 
enkefalin mért SY vs. ütközési energia görbéi leírhatók a Rice-Ramsperger-Kassel (RRK) fonnalizmussal is, ha a szabadsági fokok számát (Degree of 
Freedom, DOF) körtlibeiül egyötödére csökkentjük. Alkalmaztuk az RRK módszerrel kiegészített ütközési modellünket lítiummal ionizált poliéterek kritikus 
fragmentációs energiájanak (E. ) a becslésére. Olyan polietilén glikol (PEG), polipropilén glikol (PPG), illetve politetrahidrofurán (PTHF) molekulakat 
vizsgáltunk, melyek szabadsági fokainak száma megegyezik a leucin enkefalinéval. A PEG esetén becsült E. érték jó egyezést mutat az irodalomban található, 
kvantum kémiai szarnitásokkal meghatározott E. értékkel. Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált poliéterek eselén a becsült E.. értékek nagyon hasonlóak. 

Tandem tömegspektrometrias módszerrel vizsgáltuk az iparilagjelentős propoxilált-etiléndiamin-poliol karjaiban található propilén-oxid egységek eloszlását. A 
vizsgálat segithet tökéletes polimer hálózatok létrehozasában és betekintést enged az etiléndiamin által iniciált propilén-oxid gyürüfelnyílásos 
polimerizációjának mechanizmusába is. Eredményeink szerint az iniciaiasi lépés sokkal gyorsabb, mit a propagációs igy a négy kar kezdeményének tekinthető 
elsö négy propilén-oxid egység beépülése egyszerre történik meg. A propagációs lépés soran az egységek beépülése már statisztikus jelleget mutat. Az általunk 
kidolgozott modell kiterjeszthető mas többkarú polírnerek vizsgálatára is, feltéve hogy a karokat hordozó központi szerkezeti e lem az MSIMS mérés soran nem 
hasad. 

Csatolt mellékletek felsorolása 

A telj esítést igazolom. 
Debrecen, 2013 év. szeptember 30 . 

Nemzeti Fojlaszt~sl Ügynökség 
www.ujsze:chenyiterv.gav.hu 
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műhelyeinek támogatása 

K+F projekt címe Mikrofluidikai reaktorok alkalmazása homogénkatalitikus rendszerekben 
A beszámoló dr. Joó Ferenc Beszámolási 120 ll. július l. -
kiállítója időszak időszak 2012. február 29. 

A K+F proiekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A K/1 programban kutatásaink rendelkezésére áll egy H-Cube® tip. mikrofluidikai rendszerű, 
áramlásos hidrogénező reaktor, amely lehetövé teszi katalizátorok gyors minősítését azáltal, hogy a 
reakciók paraméterei (hőmérséklet, H2 nyomás, áramlási sebesség) gyorsan változtathatók. A 
szubsztrátumot stacionárius módon vagy impulzus-szerűen jutathatjuk a katalizátor ágyra; ez utóbbi 
esetben rendkivül kis anyagmennyiségekkel is dolgozhatunk. 
Az eredetileg tervezett homogénkatalitikus kísérleteinket jelenleg az hátráltatja, hogy a gyártó cég 
(Thales Nanetechnology Zrt.) munkatársaival sem sikerült egyelőre olyan inert katalizátor hordozót 
találnunk, amely önmagában ne katalizálná valamilyen mértékig az általunk vizsgálni kívánt 
reakciókat (hidrogénezés és aliil-alkoholok redox izomerizációja) . Ezért a beszámolási időszakban 
elsősorban heterogén katalizátorokat vizsgáltunk hidrodehalogénezési reakciókban. 
Áramlásos reaktorban végrehajtott ilyen folyamatokról korábban még nem számoltak be. Benzil
klorid és bróm- benzol hidrodehalogénezését hajtottuk végre szi lárd hordozón rögzített Pd, Rh, Ru
katalizátorokkal mind folyamatos m ind pedig szakaszos üzemben. Megállapítottuk a magas konverzió 
(akár 100%) eléréséhez vezető optimális reakciókörülményeket (hőmérséklet, nyomás, áramlási 
sebesség-tartózkodási idő). A Pd-tartalmú katalizátor esetében pedig a katalizátor stabilitását 
jellemző adatokat is nyertünk. 
Az eredményeken alapult Erli Henrietta vegyészmérnök hallgató BSc szakdolgozata, és egy posztert 
ismutattunk be a 3. Frontiers in Organic Synthesis Technology (FROST3) nemzetközi konferencián 
(Buda pesten, 2011. 10. 11-13) : 
Krisztián Torma, Henrietta Erli, Csilla Hargitai, Gábor Papp, Kathó Ágnes, Ferenc Joó, 
Hydrodehalogenation of halogenated organic compounds with supported Pd-, Rh-, Ru-catalyst in H
Cube flow reactor. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

témavezető 

Nemzeti Fejlentési Ügynökség l -
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. március 20. 
műheb, einek támogatása 

K+F projekt címe 
Szupramolekuláris komplexképződés vizsgálata makrociklusokkal 
funkcionalizált aerogélekkel 

A beszámoló Lázár István Beszámolási 12011. július l.- 2012. február 
kiállítója időszak időszak 29. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Natúr, prokirális centrumot tartalmazó glicidoxi-propil-csoportokkal, Cl 6-láncokkal, illetve manabenzil
l, l 0-diaza-4, 7,13, 16-tetraoxa-ciklooktadekán és l , l 0-diaza-4, 7,13, 16-tetraoxa-ciklooktadekán 
makrociklusokkal funkcionalizált szilika aerogéleket állítottunk elő TMOS-alapú szol-gél eljárással és azt 
követő szuperkritikus szén-dioxidos szárítással. A kapott monolitikus darabok mechanikai őrlése és 
szitálása után kapott szemcséket 4,6x75 mm-es folyadékkromatográfiás kolonnákba töltöttük és vizsgáltuk 
állófázisként történő felhasználásuk lehetőségét, az elválasztható vegyületek körét, a kolonnák és a 
töltetek kromatográfiás hatékonyságát és szelektivitását. Megállapítottuk, hogy az aerogél állófázisok jól 
használhaták folyadékkromatográfiás állófázisként, alapvető elválasztási tulajdonságaik hasonlóak a 
hagyományos HPLC-s állófázisokéhoz, a redukált elméleti tányérmagasságuk azonos vagy kisebb, mint az 
eddig használt tölteteké. Szerkezetükből adódóan a viszonlag kisebb nyomást és kis lineáris áramlási 
sebességet igénylő, gyors mikrokolonnák töltésére használhaták különösen előnyösen, de hagyományos 
kolonnák töltésére is felhasználhatók. 

A makrociklusokkal funkcionalizált aerogélek speciális szelektivitásúnak bizonyultak, 12 diszubsztituált 
(ebből 5 fenolas hidroxilcsoportot tartalmazó) benzol-származék sorozatán belül a makrociklus mint 
gazda, illetve az analit mint vendég vegyület közötti gazda-vendég kölcsönhatás következtében p-nitro
fenol a szerkezetileg analóg vegyületekkel szemben sokkal nagyobb méctékben tartotta vissza. A p-nitro
fenol iránti szelektivitás magyarázatára tájékozódó jellegű szemiempirikus és molekulamechanikai 
számításokat végeztünk. Az eddigi előzetes eredmények szerint a szelektivitás kialakulásában nagyobb 
szerepe van a makrociklus oldallánca és a vendégmolekula közötti másodiagos (elsősorban aromás) 
kölcsönhatásoknak és a megfelelő sztérikus elrendeződésnek, és a várakozásokkal ellentétben kisebb 
szerep jut a makrociklusos gyűrű nitrogénjei és a fenolas hidroxilcsoportok közötti kölcsönhatásnak. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

A projekt az Európal Unió l~mogatasával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap t;lrsfinanszírozilsával valósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. Készü lt: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. november 7. 

műhel\ einek támogatása 
K+ F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüggései 
A beszámoló 

Hüse Renáta 
Beszámolási 1 2012. október 1- 2012. 

kiállítója időszak időszak október 30. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Az elmúlt hónapban témám; a csoporttermelés problémája, illetve szervezeti összefüggései elméleti 

áttekintését kezdtem meg. A témához tartozó egyik alapvető irodalom Armen Alchian és Ha rold 

Demsetz nevéhez fűződik, cikkük (Production, Information Costs, and Economic Organization) 

fordítását végeztem, illetve részletes vázlatot készítettem a cikk alapján. Továbbá elolvastam Michael 

C. Jensen- William H. Meckling: A vállalat elmélete: menedzseri viselkedés, ügynöki költség és 

tulajdonosi struktúra című cikkét, amelyhez szintén részletes vázlatot készítettem. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012 év. november 13 .. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1 -201 0-0024. 
Készü lt: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. december 6. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüggései 
A beszámoló 

Hüse Renáta 
Beszámolási 12012. november l -

kiállítója időszak 2012. november 30. 

A K+F projekt szakmai előreha l adásának az elvéqzett tevékenyséqek összefoqlalása 

Az elmúlt hónapban témám; a csoporttermelés problémája, illetve szervezeti összefüggései elméleti 

áttekintését folytattam, elolvastam Michael C. Jensen- William H. Meckling: A vállalat elmélete: 

menedzseri viselkedés, ügynöki költség és tulajdonosi struktúra című cikkét, amelyhez részletes 

jegyzetet készítettem . Továbbá a megbízó-ügynök probléma elméleti áttekintését kezdtem meg. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 

Debrecen, 2012 év . december 10. 

• •• • ~~ H ~ft ő 

Nt.:mzeti f -ejicszte.11 U gynóks<sg 

Y.IWW.ujszcchenyiti.!rv.gov.hu 

06 40 638 638 

A projekt az E.urópa1 Unió támog3t.l ~;ivill. at Európal 
Regionális Fejlesztési At.lp társfinansziro: ols ~v<ll volós\Jl meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esctén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013 . január 14. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüggései 
A beszámoló 

Hüse Renáta 
Beszámolási 1 2012. december l -

kiá llítója időszak időszak 2012. december 31. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A megbízó-ügynök elmélettel kapcsolatban a következő cikkeket olvastam el, illetve készítettem 

részletes jegyzetet : Michael Jensen - Kevin Murphy: Te ljesítmény alapú bérezés és felsővezetői 

ösztönzők, Michael Jensen: A szabad pénzáramlás ügynöki költségei, vállalati pénzügyek és 

vállalatfelvásárlások, Michael Jensen: Felvásárlások : tévhit és tudomány. 

l Csatolt mellékletek felsoro lása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 év. január 14. 

Ntemr-,tl Fr , lc '\zles i Űl)ynOksóg 

wv-w.uj ... zcchcn)itC!rv.gov-.hu 

06 ~o 638 638 

A projekt 3 Z Európ.:~ i Unió támogat.ls3v<Jt , .n Európai 
Rcgion;ilis Fcjlc !öztésl Alap társfinan~zíroztisiivil l vóllósul meg. 
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, 
SZE CH E NYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek es etén 

TAMOP-4. 2. 2/B- 1 0/ 1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013 . február 5. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüqqései 
A beszámoló 

Hüse Renáta 
Beszámolási 

12013 .01.01.-01.31. 
kiállítója időszak időszak 

A K+ F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett t evékenyséqek összefoqlalása 

Tovább folytattam a megbízó-ügynök elmélettel kapcsolatban az irodalom keresését, illetve 

olvasását. Jelenleg Kathleen M. Eisenhardt: Ügynök elmélet: értékelés és áttekintés című cikkét 

fordítottam le, valamint jegyzeteltem ki részletesen. Továbbá megkezdtem Bengt Holmström és John 

Roberts "The Boundaries of the Firm Revisited" című cikkének fordítását kezdtem meg . 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. február 15. 

témavezető 

Nemzatl F,.:l,.<t zli:sl Úgynö ksitg 

w.,;w.uj~. ze c he nyit c rv.gov. hu 

06 ~o u a 63 a 

A projekt oz Európoi Unió tómogot;!s;ivol. oz Európol 
Rcgion5lis Fcjlc5ztési Alap társfinanszirozásávöl l VOllósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1- 2010-0024 . Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. március 14. 
műhel'yeinek támogatása 

K+F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüqqései 

A beszámoló 
Hüse Renáta 

Beszámolási J 2013. február 1-
kiállítója időszak 2013. február 28. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Tovább folytattam a megbízó-ügynök elmélettel kapcsolatban az irodalom keresését, illetve 

olvasását. A Palgrave Dictionary-ben a témámhoz kapcsolódóan kerestem címszavakat, valamint a 

kapcsolódó hivatkozások által megkezdtem A. Ross, il letve a Brickley - Dark cikkek olvasását, 

fordítását. Továbbá a rendelkezésre álló jegyzeteim alapján elkezdtem az elméleti összefoglaló 

meg írását. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 év. március 18. ~-··. . / 
.. ... 6~?4.! ...... .. ... . 

témavezető 

NtJ~'lP.li Feílcsztési U:nnök5o•9 
Vl"ho'V.ujszechcnyite:rv.yav.hu 

06 40 638 638 

A proj~kt ;u Európ:»i Unió támogat~sáv<J l. <J2: Európal 
Rcgion<ilis F~jlasztési Al.:~ p tár!ifinölnszirol li!iiÍval vlllósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAM OP-4 . 2 . 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. április 10 . 

műhel'yeinek támogatása 
K+ F projekt címe A csoporttermelés problémája és szervezeti összefüggései 
A beszámoló Hüse Renáta Beszámolási 

1 2013.03.01 - 2012.03. 31. kiá ll ítója időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Tovább folytattam a megbízó-ügynök elmélettel kapcsolatban az irodalom keresését, illetve 

olvasását. Jelenleg Baker-Gibbons-Murphy (1998): Infonnal Authority in Organizations, Holmstrom

Roberts (1998): The bo undaries of the Finn Revisited, Holmstrom (1982): Moral hazard in teams, 

Gibbons (1998): Ösztönzök a szervezetekben című cikkeket olvasom, fordítom. Továbbá a rendelkezésre 

álló jegyzeteim alapján fojtattam az elméleti összefoglaló megírását. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 . április 24. 

~-r!! . téma~!/1/i; .. 

N.-m-ui Fejtes:r:tési Ugynöks6g 

\Y'II'IVI.uj!itQCh~nyitarv.yov.hu 

06 40 638 638 

A projekt az Európ3i Unió l~mogatásával, az Euró p;J i 
Regionális Fcjlc~ztési Alap l~rsfinan~zírozás;lva l való!iul m eg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.11.09. 
műhel-y einek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európa i Unióban a közös valuta bevezetésétől napjainkig- A 
2007-2008-as gazdasági válság kereskedelmi kapcsolatokra qyakorolt hatása 

A beszámoló 
Zsurka Géza 

Beszámolási 
12012.10.01-2012.10.31. kiállítója időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Kutatási témám kidolgozásához átfogó ismeretekre van szükség, mind az Európai Unió, mind annak 

monetáris politikája, a 2007-es válság kialakulása, kezelése, illetve a kereskedelmi kapcsolatokra 

gyakorolt hatása területén is. Ehhez bő irodalomgyüjteményre van szükség. Jelenleg tehát a forrásgyüjtés, 

és inforrnációszerzés tart. Számos kiadványt, publikációt gyüjtöttem az Európai Unió intézményeinek 

honlapjairól, többek között a Tanács, a Parlament, valamint az Európai Központi Bank által kiadott 

dokumentumokat tanulmányoztam. Emellett az IMF és a WTO, a témához kapcsolódó kiadványait is 

felhasználtam, valamint magyar és külföldi szerzök tanulmányait is, kiemelve Rácz Margit írásait. Ezzel 

párhuzamosan a bevezetés megírása is zaj lik. Ennek első lépéseként a dolgozatomban megválaszolni 

kívánt kérdések gyüjtése történik. Ezek többek között a következő területekre vonatkoznak: 

• Mikor és hogyan alakult ki az igény a közös, összehangolt monetáris politikára, illetve a kialakulás 

folyamata 

• Hogyan alakult ki a 2007-2008-as világgazdasági válság? 

• Milyen eltérések figyeibetőek meg euró-zónán belül és kívül a válság hatása és kezelése 

tekintetében? 

• Milyen hatás figyelhető meg a tagországok közötti, illetve a külsö pattnerekkel folytatott 

kereskedelemben? 

Az elmúlt hónapban tehát egy széleskörü, átfogó irodalomgyüjtemény kialakítására törekedtem, biztos 

alapot teremtve ezzel egy szakmailag tartalmas és megbízható dolgozat megírásához. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 201 l.., év ... ~Y':-:~{Yhónap ..1.3. nap -w ',/ ']) 
...... ~ .. : ........................ . 

Nemzeti Fejlesztési Ugynuk~' g 

www.ujszechcnyit~Jrv.gov.hu 

061.0 638 638 

A projekt ;,z E~J róp;,i Unió támog.:~tás;lval. az Európai 
Regiofi ális Fcjlr .ztósi At;,p t~rsfin~n~a írozásával valósul meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012. december 8. 

műhelveinek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európai Unióban a közös val uta bevezetésétől-napjainkig- A 
2007-2008-as qazdasáqi válsáq kereskedelmi kapcsolatokra gyakorolt hatása. 

A beszámoló Zsurka Géza Beszámolási 
12012.11.01-11.30 kiállítóia időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefogla lása 

Az elmúlt hónapban igyekeztem tovább szélesíteni a felhasználásra alkalmas szakirodalmak körét. 

Ennek érdekében a http://www. voxeu.org/ és a h.!1J2:1/www.bruegel.org/ honlapokat illetve ezek 

kiadványait tanulmányoztam a leginkább. Emellett összegyüjtöttem azokat a gazdasági mutatókat, 

amelyeknek a vizsgált időszakbeli, azaz a válság előtti és válság utáni összehasonlításával szeretném 

szemléltetni a válság hatásait, illetve adatokat gyűjtöttem a tényleges változásokról, hogy ezekbő l 

diagrammot, táb lázatot készítsek. Emellett lehetőségem nyílt az egyik tanóra keretein belül egy előadást 

tartani az Európai Unió Monetáris Politikájából. Mivel az előadást csaknem három hetes kutatómunka 

előzte meg igy sikerült az első megválaszolásra váró kérdést, -azaz, hogy mikor és hogyan alakult ki az 

igény a közös monetáris politikára, és hogyan is zajlott a kialakulás folyamata- megválaszolnom. Az 

adat- és irodalomgyűjtés mellett a dolgozat megírásában is történt előrel épés, így a bevezetés után , már 

az előadásra való felkészülés során gyűjtött infonnációkat is lejegyeztem, így tehát elkészült a 

Monetáris Politika történetének áttekintése is. Mivel a válság kezelése még napjainkban is tart, s így 

folyamatosan jelennek meg új , a témát boncolgató irodalmak, ezért a következő részcélként továbbra is 

az irodalomgyüjtést, illetve a második kérdés megválaszolását, azaz a válság kialakulásának átfogó 

tanulmányozását tüzöm ki. 

l Csatolt mellékletek fel sorolása 

A telj esít ést igazolom. 

Debrecen, 2011. december 10. 

~Y( 
tém~tfll/tő ... 

Nem7etl Ft.jle·.: ~t!sl Ugynoksóg 
www.ujs zachany1h1N.gov.hu 

o6 ~o 638 638 

A projekt ~z Európai Unió t.Smogatolstlval, oz Eur6ptJI 
RegionilUs FcjlC!5ttési Alap társfinansziroz3sáv;:, l vatösul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek csetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. január 14. 
műhel~ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európai Unióban a közös valuta bevezetésétől-napjainkig- A 
2007-2008-as gazdasáqi válsáq kereskedelmi kar:>_cso latokra gyakorolt hatása . 

A beszámoló 
Zsurka Géza 

Beszámolási 
1 2012.12.01-12.31 

kiáll ítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefog lalása 

Előző havi célkitüzéseimnek megfelelőenebben az időszakban a 2007-2008-as gazdasági világválság 

előzményeinek, a kialakulás okainak tüzetes tanulmányozása, a kiváltó folyamatok részletes elemzése 

kapta a legnagyobb szerepet. Ennek kapcsán közvetlen előzményként tanulmányoztam az USA 

ingatlanpiacain kialakult 2007-es válságot, illetve az ezt követő bankválságot Vizsgáltam a problémák 

terjedésének sebességét, irányát. A már felkutatott adatokból diagramokat, táblázatokat készítettem, a 

még szemléletesebb elemzés érdekében pedig további adatokat gyüjtöttem, megmutatva ezzel a válság, 

az Európai Unió egészére gyakorolt általános hatásait a GDP, a munkanélküliség, az államadósság és a 

költségvetési deficit adatait felhasználva. A következő időszakban a válság hatásainak egy kevésbé 

általános, részletesebb elemzését szeretném elvégezni, bemutatva a válságjelentkezésében, hatásaiban, 

kezelésében megfigyelhető különbségeket egy eurózóna és egy nem eurózóna beli tagország esetében. 

Ezután témék rá a fő kutatási kérdés, azaz a kereskedelemre gyakorolt hatás vizsgálatára. 

l Csatolt mellékletek felsoro lása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. január 14. 

Nemzeti F«!j le~7 te 51 Ugynt.:ks6g 

\'NIW.uj:izcchcnyiterv.yov.hu 
06 <O 638 638 

A projekt az Európai Unió lámog~tásilvi) l. oi)Z Európal 
Rcgiomi tis Fcjl~!ö ztósl Alap társtinans ziroz.lsth .ll valósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAM OP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: · 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. február 08. 

műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európai Unióban a közös val uta bevezetésétől-napjainkig- A 
2007-2008-as gazdasáqi válsáq kereskedelmi kapcsolatokra gy_akorolt hatása. 

A beszámoló Zsurka Géza Beszámolási 
12013.01.01.-01 .31. kiá llítója időszak időszak 

l A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefog lalása 

Ebben az idöszakban a 2007/2008-as válság általános hatásait vizsgáltam, illetve próbáltam 

eltéréséket felfedezni egy eurózóna-beli és egy azon kívüli tagország válságkezelő 

tevékenységében. Ezen eltérések szemléletes összegzésére Franciaország és az Egyesült 

Királyság ilyen jellegű tevékenységeit hasonlítottam össze, figyelmet szentelve a válság 

megjelenésében, hatásaiban, mértékében, illetve kezelésében tapasztalható különbségeknek. 

Ezután tértem át a kereskedelmi kapcsolatokban megfigyelhető visszaesések elemzésére, 

először általánosságban, majd pedig földrészenkénti bontásban. Az általános vizsgálat után 

külön kitérnék az Európai Unió és Kína kereskedelmi kapcsolatára, hiszen az Ázsiai ország az 

elmúlt 35 évben az EU legnagyobb kereskedelmi partnerévé nőtte ki magát. Így tehát néhány 

oldal erejéig a két gazdasági hatalom kereskedelmi kapcsolatainak alakulását, volumenét 

illetve a válság miatt bekövetkezett visszaesést vizsgálnám. Ezután pedig bemutatom azokat 

az intézkedéseket, melyeket a két fél, kereskedelmi kapcsolataik élénkítése érdekében hozott. 

Ezután ismét általánosságban vizsgálnám az Európai Unió válságkezelési mechanizmusait, az 

elért eredményeket, illetve aktualitásokat immár nem csak a kereskedelem, de valamennyi 

érintett területen, egyfajta keretet adva ezzel dolgozatomnak. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. február 15. 

~j! .. ... ~ .. ... ~ ..... .... . 
témavezető 

Nem:r.eti Fejl" 'zt P~i UgynOk!f.f" 9 
www.ujszcchcnyiterv.gov.hu 

06 'o 630 630 

A projekt az Európ;,i Unió tómog.:~ ttls\lv11l. iJZ Európai 
Regionális Fcjlc!izté~i Al.:~ p tjr::;tin::ansziroz3sával va lósul meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4 . 2. 2/B-1 0/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. má rcius 14. 

műhel'yeinek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európai Unióba n a közös va luta bevezetésétől - napjainkig- A 
2007-2008-as gazdasági válság kereskedelmi kapcsolatok ra gyakorolt hatása. 

A beszámoló 
Zsurka Géza 

Beszámolási 12013. február 1-
kiállítója időszak időszak 2013. február 28. 

l A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Ebben a hónapban leginkább Ázsiával foglalkoztam. Az Európai Unió gazdasági 

gyengeségeinek hatásait vizsgáltam először a teljes Ázsia kontinensre, majd később, miután 

megállapítottam, hogy a piaci nyitottság erőteljesebb jelenlétemiatt a kontinens keleti része 

jóval érintettebb, erre a térségre fókuszáltam. Így hát külön vizsgáltam a kereskedelmi 

kapcsolatokban bekövetkező változások mind az EU és Japán, az EU és Korea, valamint az 

EU és Kína bilaterális kapcsolatokban. Rövid történeti áttekintés után felvázoltam a 

kontinenssei folytatott kereskedelem válság elötti helyzetét, majd vizsgáltam, hogy mekkora 

mértékű visszaesés figyelhető meg az egyes országokkal folytatott kapcsolatokban mind 

export, mind pedig import terén. 

Ezután a külkereskedelmi mérleget vizsgáltam azaz, hogy hogyan változott, javult illetve 

romlott az említett országokkal a külkereskedelmi mérlegünk, azaz hogyan változott az egyes 

országokból származó import és az oda irányuló export aránya. Végül pedig vizsgáltam, hogy 

mennyiben változott a kereskedelem magját képező szektorok részesedésének aránya a teljes 

kereskedelemben. 

Ezzel az EU és Ázsia kapcsolatának vizsgálata befejezödött, a következő idöszakban az Arab

világ és Amerika EU-hoz fűződö viszonyát vizsgálom. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 . március 18. 

.~ '">>l 
.. .. (~:=~If{~:tf. ....... . 

témavezeti .. 

Nemzeti Fejle~ rt esi Ugynöks g 

wvi'W.I - ,zcchc:n, te"...gov.hu 
06 <O 638 6l8 

A projekt az Európai Um 6 lám ogattls\\val, ;,z Európai 
Rcgion<i lis Fcjtcsztósi Alap t~n;:finOJn~zirozá:sával valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAM OP-4. 2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. áprili s 15. 
műhel'y einek támogatása 

K+F projekt címe 
Monetáris politika az Európai Unióban a közös valuta bevezetésétől-napjain kig - A 
2007-2008-as qazdasáqi válsáq kereskedelmi ka pcsolatokra gyakorolt hatása . 

A beszámoló Zsurka Géza Beszámolási 
! 2013.03.01.-03.31. kiállítója időszak időszak 

l A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Ebben a hónapban befejeztem az ázsiai kontinens vizsgálatát, s bár megállapítottam, hogy a 

keleti rész jóval érintettebb a vizsgálat végén az EU és az ASEAN kereskedelmi kapcsolatait 

elemeztem. Ezután áttértem az amerikai kontinensre. Ezután áttértem az amerikai kontinensre. 

Rövid történeti áttekintés után felvázoltam a kontinenssei folytatott kereskedelem válság elötti 

helyzetét, majd vizsgáltam, hogy mekkora mértékü visszaesés figyelhető meg az USA- val 

folytatott kapcsolatokban mind export, mind pedig importban. 

Ezután a külkereskedelmi mérleget vizsgáltam azaz, hogy hogyan változott az EU 

külkereskedelmi mérlege az USÁ-val szemben. Végül pedig vizsgáltam, hogy mennyiben 

változott a kereskedelem magját képezőszektorok részesedésének aránya a telj es 

kereskedelemben. 

Ezután aktualitásként a napjainkban gyakran hallható EU-USA szabadkereskedelmi 

egyezményről írtam. Próbáltam felvázolni ennek előzményeit, kiváltó okait, és esetleges 

hatásait, úgy hogy közben kapcsolatot kerestem a válsággal, azaz vizsgál tam, hogy mennyire 

értékelhető ez a válságra adott kései válaszként. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. április 24. 

. .... ~~ -~~· · · ··· · ·· témav~f(!J· 

Nem1eti F"'i'• ... 2 tesi Ugyntlkség -
v""""".uj~zc-cflt> rlyíl' r..-.gov,hu 

06 .t;Q 638 638 

A projekt az Európai Unió támog<J t ~s;ival, ;,n Európai 
Rcgion<ilis Fcjlc:atCsi At ;~ p t~r!ifinanstiroz;isávat v&»tó~ul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.10.12. 

műhelveinek támogatása 

K+F projekt címe Az exportszerkezet fejlődése Kínában, empirikus elemzés a szofisztikációs 
indexek alkalmazásával 

A beszámoló 
Csabai Donát 

Beszámolási j 2012.09.01. - 2012.09.30. kiállítója időszak időszak 

. A K+F ,projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
A K+F projekt szeptember hónap végére elkészült. 

A kutatás az irodalmak feldolgozása esetén azt a megállapítást teszi, hogy a kínai szofisztikáció első 
sorban ott ment végbe, ahol az nem indukálta az .egy főre jutó jövedelem emelkedését. 

Az empirikus elemzés ugyanakkor nem támasztja alá Kína szofisztikációs emelkedését, ugyanakkor 
rávilágít olyan folyamatokra, mint a fragmentáció jelentőségének erősödése az ország nemzetközi 
kereskedelmében, illetve Kína kivitelének kétarcúságára. 

Utóbbi azt a tényt foglalja magában, miszerint az ország kiviteléből relatíve nagy részarányt tesz ki a 
munka és természeti erőforrás alapú termékek exportja, ezzel egy időben azonban a leginkább 
képzettség- és technológia-igényes termékek kivitele is jelentős részt vállal a teljes exportból, 
továbbá .ezen árucikkek export részaránya az elmúlt két évtized során folyamatosan emelkedett. 

A kutatás jövőbeni folytatását a szofisztikációs indexek magasabb aggregációs szinten történő 
tesztelése, illetve Kína más országokkal való összevetése jelentheti. Szintén lehetséges kutatási 
terület lehet az ország szintű illetve a termék sz i ntű szofisztikáció szintézise, ahol az egységértékek 
is nagyobb szerepet kaphatnak. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Az exportszerkezet fejlődése Kínában, empirikus bizonyíték a szofisztikációs indexek alkalmazásával 
- TDK dolgozat. 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. október 15. 

témavezető 

Nenu:eU Fejt.m•sl OllY~ l 
www.ujs:.ochanyit•rv.gov.hu 

064043t43t 

A projrkt az Eul'l>pal Unió t6mOQatAsával. az Európai 
R<~glonálls Fejlesztés! Alap társlinanszirorasával valósul m<~g . 189



, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K + F projektek es etén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012. június 10. 

műhel\ einek támogatása 

K +F projekt címe 
Az innovációs potenciál gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása: 
az intézményrendszer szerepe 

A beszámoló 
Kardos Anita 

Beszámolási 12011.július.l. -
kiállítója időszak 2012. május 31.. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenységek összefoglalása 
Az innováció és intézményrendszer témakörében nagyobb jelentőséggel bíró számos tanulmány 
feldolgozása után ( cikkösszefoglalók) érthetővé vált, hogy az innovációs potenciál (melynek rész többek 
köztaK +F kiadás) az intézményrendszer függvényében váltható technológiai fejlődésre, és így gazdasági 
növekedésre. Jelentősebb hangsúlyt fektetnék mindennek ciklikus jellegére, ahol ciklikusság alatt 
elsősorban az ipari forradalmi, illetve a kondratyevi ciklusokat értem. 

Az elméleti részeket tekintve az eddigi releváns cikkeket egy rövid vázlatos forrnában rendeztem egy 
fogalmi keretbe (mellékelve), de természetesen a kutatás még újabb és újabb tudásanyag elsajátítását 
követeli meg. 

Az empirikus rész viszonylatában először az innovációs potenciál kapcsolatát vizsgálom a GDP-vel 
(european innovation score korrelációjaa GDP változásával), majd a kapott korrelációs értéket (kivonva 
l-ből) magyaráznám fontosabb intézményi tényezőkkel egy regressziós elemzés keretében. Továbbá, ha a 
válság körül szemléletes törést látok az intézményi tényezők magyarázóerejében, akkor élek egy új 
kondratievi ciklus feltételezéséveL Hiszen egy új technológiai paradigma új intézményi konstellációt is 
igényel. 
Mindezidáig a megfelelő adatbázisokat kutattam fel. Továbbá elvégeztem egy a K +F és a european 
innovation score közti korrelációs vizsgálatot (mellékelve) annak reményében, hogy erős kapcsolatesetén 
hasznáihatom a visszamenőleg hosszabb időre rendelkezésre álló K +F adatot, ami csak része az 
innovációs potenciálnak. 
Az elemzést az EU országaira végzem, illetve szándékom szerint még az USA-ra és Japánra. 
A kész dolgozatot várhatóan ősszel, a kari TDK-konferencián mutatom majd be. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012 év. június hónap 12. nap 

~fl/l 
témavezető 

Nemzeti Fejlesztes; Ogynakség 
www.ujsz:cchcny.terv.gov.hu 

06.1;0 630 638 

-- A projekt az Európal Unió támogatasával. a z Európal 
- Regionális Fejtesztési Alap társfinansziroz3sávot v~tósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készü lt: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. július 10. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Az innovációs potenciál gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása: 
az intézményrendszer szerepe 

A beszámoló Kardos Anita Beszámolási 
12012.06.01. - 2012.06.30. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenyséqek összefoqla lása 

Az elmúlt időszakban az első nagyobb fejezet került kidolgozásra, ami a NIR koncepció eredetét és 
kialakulását boncolgatja. 

l. Elsőként a 19. század közepétől a 20. század végére kibontakozó elképzelést elemeztem, 
Friedrich List-től egészen C. Freeman és B-A. Lundvall-ig. 

2. Ezt követően a közgazdaságtani főáram szempontjából vizsgáltam a téma térhódítását, 
3. majd pedig a világ főbb térségeinek tapasztalataival vontam párhuzamot az elmélet és a 

gyakorlat között. 

Mindemellett a következő fejezet megírásához készültem fel számos kapcsolódó irodalmat alapul 
véve. A második fejezet alapvető feltételezésekkel áll majd elő , az azt követő saját gondolati 
rendszer felállításához. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 201! év .. ~Lhónap .f..L nap 

Nemzeti Fejle!t7:esl Ugynökaf.g 

viWW.ujszl!chonyítorv.go..,.hu 
06 .<o 638 638 

A projekt az Európal Unió t~mogatósóval, az Európal 
Rcgion51is Fejlesztési Al;~ p tár!il in_,nszirel ásávat Vil lósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. augusztus 10. 
műhel-., einek támogatása 

K+F projekt címe 
Az innováció gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása : 
az intézményrendszer szerepe 

A beszámoló 
Kardos Anita 

Beszámolási 
12012.07.01.- 2012.07.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai e l őrehaladásának az elvéqzett tevékenységek összefogla lása 

A NIR koncepció eredetét és kialakulását boncolgató első fejezet után, egy " Educated guess" című 
fejezet következik. Ebben 

l. elsőként kiindulópont egy kiindulópontot, alapvető fogalmakat és feltételezéseket vázalak 
2. ezután a technológia i fejlődés és az intézményrendszer kölcsönös és cikli kus kapcsolatát 

vizsgálom 

A fejezet azért is kapta az "Educated guess" címet, mert a szakiroda lom sza kszerű találgatásain kívül 
saját felveteseket is tartalmaz. 
Ennek a fejezetnek a 3. pontjaként a NIR kerül majd konkretizálásra, mely némi átvezetést is ad az 
azt követő gyakorlati vizsgálathoz. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. év. augusztus15. 

. .... ~?:[{ . 
témavezető 

N~mtet l Fejte s..ttP.sl t.lgynÖk$• 9 
www.ujszc chenyite,....,.,gov.hu 

061.0 638 638 

A projokt ~z Európ~! Unió támogotósávol. ot Európol 
Reg ionális Fejle szté si Alap t~rstinansziroz ilsáv~t valósul m eg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2.2/B-10/1-20 10-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. szeptem ber 10. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Az innováció gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása: 
az intézményrendszer szerepe 

A beszámoló Kardos Anita Beszámolási 
1 2012. 08.01. - 2012.08.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A második nagyobb " Educated guess" című fejezetben az alapvető fogalmak és feltételezések 
keretében vázoltam a NIR kiinduló folyamatábráját . Ezután a technológiai fejlődés és az 
intézményrendszer kölcsönös kapcsolatának vizsgálatával alakot nyert a NIR körkörös 
folyamatábrája. Majd a technológiai fejlődés ciklikus vizsgálatával pedig a NIR ciklikus 
folyamatábrájához jutottam el. 

A következő (3.) fejezet a technológiai fejlődés motivátoraiként értelmezett K+F tevékenység, 
intézményi melegágy és az egyéb folyamatok részletezése következett, min tegy átvezetésképpen a 
következő empírikus elemzéshez. 

Az utolsó nagyobb - empírikus - fejezetben azt fogom vizsgálni, hogy a GDP és K+F kiadások közti 
kapcsolat szarosságát milyen mértékben magyarázzák az intézményi melegágy és az egyéb 
folyamatok változói. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. szeptember 15. 

. ... ~~. fr/( ..... . 
ternavezeto 

Nemtetl Fejtentési t.lgynok ség 

www.ujszechcnyiterv.geY",hU 

061.0 638 638 

A projekt az Európ:. i Unió t6mogat3sávol. oz Európal 
Regionális Fcjlcszt6sr Alap társfin;:~nsziroz;lsávóll valósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült : 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. október 10. 
műhel~ emek támogatása 

K+F projekt címe 
Az innováció gazdasági teljesítményre gyakorolt hatása: 
az intézményrendszer szerepe 

A beszámoló 
Kardos Anita 

Beszámolási 
12012. 09.01. - 2012.09.30. 

kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmal előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A harmadik, egyben utolsó fejezet az empirikus vizsgálat jegyében készült . A vizsgált országok a 
TRIÁD gazdaságai, az időhorizont a 1980-2010-es időszak. 

Az első nagyobb blokkban a K+F és a GDP kapcsolatát vizsgálom, melynek legérdekesebb 
eredménye: a második évben megtérülő K+F 
Majd két regressziós módszert alkalmazok. Az elsőben függő változó az említett korrelációs 
érték és magyarázó változók az intézményi tényezők. A másik (mintegy kontroll modell) 
függő változója a GDP és az előbbi intézményi magyarázó változók mellett továbbiak a K+F, 
és a K+F-fel képzett keresztváltozók. Eredmény: a jobb K+F megtérüléshez kisebb 
kormányzati méret kell 
Majd pedig rávilágítok arra a módszerre, hogy hogyan állíthatja be egy ország a saját 
intézményi konstellációját a legmegfelelőbben ahhoz, hogy a K+F GDP-ben mért megtérülése 
az egyes korrelációs érték felé közelítsen, habár mindezek demonstrálására a TRIÁD országok 
átlagában vonom le a következetéseket, a nagyobb bizonyosságat nyújtó adatmennyiség 
okán . 

Csatolt mellékletek felsorolása 
TDK dolgozat 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. október 15. 

témavezető 

Nemze U Fcjl<tntúl Ogynökdg 
www.ujr.zecflen)fiiOI'Y gov.h" 

06404U63t 

A prof e kl oz Európal Uni6 l.llmogatbóval, az Európai 
RegtonáU& Fejlosztési Alap tárGfinanszlroú&ával valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. jún ius 10. 

műhel'r einek támogatása 
K+F projekt címe TAMOP-4. 2. 2./B-10/ -1-2010-0024 
A beszámoló 

Kupai Boglárka 
Beszámolási 

1 2011.07.01. - 2012.02.29 kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenységek összefoglalása 
Előzmények: 
2011. szeptember: A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú, a " Debreceni Egyetem 
tudományos képzési műhelyeinek támogatása" című projekt pályázati kiírása a Debreceni Egyetem 
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karon . Pályázati kiírást a kari honlapon tanulmányoztam, ezt 
követően benyújtottam pályázatomat ,,Az intézmények kapcsolata a gazdasági te ljesítménnyel, 
folyamatszabályozás, innováció és intézmények" témakörben. 
Megvalósítás : 
2011. október: A pályázatot sikeresen elnyertem 5 hónap időta rtamra , melyrő l írásos tájékoztatást 
kaptam a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Déká n Asszonyától, Dr. 
Kapás Judittól. A kutatásom előmunkálata i megkezdődtek : egyeztetés Dr. Kun András István 
konzulenssei a kutatás fő irányvonalairóL Ebben az időszakban több publikációt meg ismertem, 
elolvastam az intézmények, gazdasági teljesítmény, szabályozás, folyamatszabályozás, innováció 
témakörében, különös figyelmet fordítva a köztük fennálló kapcsolatokra . 
2011. november: A fő összefüggések megismerése megadott témámban. Ez magá ban fog lalja, hogy 
megismerkedtem az új intézményi közgazdaságtan főbb alapelveivel. Elsősorban az intézmények, az 
intézmények kialakulásában szerepet játszó innováció, valamint a gazdaság i növekedés témakörében 
olvastam számos publikációt, melyeket témavezetőmmel, Dr. Kun And rással is megvitattam. Az 
elméleti közgazdaságtani háttér megismerését a későbbiekben is fo lytattam . 
2011. december: A menedzsment területen belül az információtechnológiai folyamatszabályozás, 
szolgáltatásmenedzsment bizonyos elterjedt módszertanára helyeztem a hangsúlyt. Korábbi 
tudományos diákköri tevékenységeim, publ ikációim és konferencia e l őadásaim során már 
tanulmányoztam ezt a területet . Azonban ez alkalommal a kihívást az jelentette számomra, hogy új 
szemszögből vizsgáltam a szolgáltatásmenedzsmentet, az elméleti közgazdaságtan és a 
menedzsment terület közti kapcsolatot kutattam. 
2012. január: Az intézmények egyik speciális formájának, bizonyos szabványnak, illetve az 
információtechnológiai folyamatszabályozás módszertana közötti specifikus kapcsolatra figyeltem fel. 
Ez alapján arra a megállapításra jutottam, hogy az intézmények kapcsolatba n állnak egymással, 
valamint a szabványok kapcsolatban állnak a szolgáltatásmenedzsmenttel, folyamatszabályozássaL 
2012. február : A tudományos diákköri dolgozat megírásának befejezése. A Tudományos Diákköri 
Konferencia előadásának elkészítése, melyre 2012. júniusban kerü l sor. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
Elkészült TDK dolgozat. 

A t eljesítést igazolom . 

Debrecen, 2012. év. június hónap 12. nap 

Nemzell Fejteszt~st Ügynökség 

www.ujszachcmyitar.~.gov.hu 

061:0638 638 

A projekt az Európai Unió lámogalásával, at Európal 
Regionális Fejlesztési Alap t~rsfinansziroziisiival Vülósul me-g. 

195



, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K + F projektek es etén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.06.10. 
műheh einek támogatása 

K+F projekt címe Az intézményrendszer szerepe a segélyezésben 
A beszámoló Kalmár Gábor Beszámolási 1201l.július.l.-
kiállítója időszak 2012. május 31. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Kutatási témám keretén belül az intézményrendszer és a segélyezés kapcsolatát vizsgálom. Kutatási 
tevékenységem az első időszakban a témakőr megismerésére fókuszált. Az általános helyzet 
megismeréséhez számos szerző kutatását tanulmányoztam, így átfogó képet kaptam a segélyezéssei 

kapcsolatos fontos kérdéskörökrőL Tudományos berkekben élénk vita alakult ki a külső segítségnyújtással 
kapcsolatban. Mely országok részesülhetnek a segélyezésben? Milyen formában kellene a segélyt 
folyósítani? Milyen feltételeket szabtak az egyes intézmények és milyen feltételek lennének közgazdasági 
szempontból relevánsak? Kinek az érdekeit szalgálják az egyes nemzetközi intézmények? 
A segélyezéssei kapcsolatos elméleteket és az empirikus adatokat tekintve számos kritika fogalmazható 
meg az eddigi gyakorlattal kapcsolatban. Kutatásom következő célja, hogy az intézményi változókat 
vizsgálva, azokat elemezve választ kapjak arra a kérdésre, hogy a segélyezés eddigi teljesítményét 
mennyire befolyásolták az egyes intézményi tényezők bizonyos országok, ország csoportok esetében. 
A téma átfogó megismerését követően tehát a specifikus területek, adatok feltérképezése alkotja kutatási 
tevékenységem gerincét 
A kész dolgozatot várhatóan ősszel a kari TDK-konferencián mutatom maid be. 
Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012 év. június hónap 12. nap 

~)(/d . 
témavezető 

Nemzeti FeJlesztési OgynOkség 

www.ujszechen.yítorv.gov,hu 

06 40 638638 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európal 
Regionális FejlesztCsf Atap társfinansziroz;isúvat valósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.08.09. mühel't einek támogatása 
K+F projekt címe Az intézményrendszer szereQe a segél'{ezésben 
A beszámoló 

Kalmár Gábor 
Beszámolási 

1 2011.07.01.-2012.07 .31. kiállítója időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenvséqek összefoqlalása 
A segélyezéssei kapcsolatos á ltalános tények bemutatását a fogadó ország szemszögéből tekintve is 
bemutattam a dolgozat egy fejezetében . Az ehhez szükséges elemzésekhez ismét az OECD 
adatbázisát vettem alapul . 
Ezt követően a témakörrel kapcsolatos irodalom rendszerezése és a témámnak leginkább megfel elő 

gondolati ív kialakítása következett. Ezen ív egyes pontjainak kidolgozását követően pedig a szöveg 
megfogalmazása zajlott az előző és fog zajlani a következő időszakban . 

Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. év. augusztus15 . 

témavezető 

Nemzell Fejl>! $.:tesl lJgynö)o;sf g 

www.uj \ zechcnyiU~ rv.gov.hu 

06 .t;O 638 ne 

A projekt ;:az Európai Unió támogat.á solvill , ot Európll l 
Rcgionátis Fcjlc5ztési AlOJp társfinilnszíroziisóvOJl való~ul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.09.08. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe Az intézményrendszer szerepe a segélyezésben 
A beszámoló 

Kalmár Gábor 
Beszámolási 

1 2011.08.01.-2012.08.31. kiállítója időszak 

A K+F jJrojekt szakmai e l őreha l adásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Az előző időszakban már elkezdett irodalmi összefoglaló megírásával folytatódott kutatói munkám 
ebben az időszakban. Az akadémiai körökben ismert elméletek rendszerezése és bemutatása éppúgy 
az időszak teendői közé tartozott, mint a fontosabb nemzetközi egyezmények megismerése és azok 
hatásainak feltérképezése. 
Ezen feladatok mellett az időszak munkájához tartozott a nemzetközi segélyezéssei szemben 
megfogalmazott kritikák megismerése, rendszerezése és bemutatása . 

Csatolt mellékletek felsorolása 

A telj esítést igazolom. 

Debrecen, 2012. szeptember 15. 

Nemz~t l FejlcsttC:;í Ügynöks~g 

www.ujszochanyiton,,gov.hu 
o6 ~o 638 638 

A projekt a: Európai Unió ttimoga t<isával, at Eur6pai 
Regionoilis Fcjlcszt<!si Alap t~rsf inilnsziro: fisávOJ I vülósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-1 0/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.10.06. 
mű hel~ einek támogatása 

K+F proiekt címe Az intézményrendszer szere_Qe a segélyezésben 
A beszámoló 

Kalmár Gábor 
Beszámolási 

12011.09.01.-2012.09.30. kiállítója időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenys~ek összefoglalása 
Az elmúlt időszak során kutatói tevékenységem középpontjában egy adatbázis kialakítása volt, 
melynek segítségével statisztikai módszerekkel vizsgálhattam az elmélet alapján felállított 
hipotézisern helyességét. Vizsgálódásarn eredményének értelmezése, a következtetések levonása 
után az egész empirikus vizsgálat dolgozatba való beillesztése következett. 
Ennek végeztél a dolgozat teljes áttekintése következett, melynek végeztével kutatásom végére 
értem. 

Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. október 15. 

.. C::tl••• uO 
témavezető 

Nemzeti F'ejleut~sl Ogyn6k~tg t 
www.ujouchonyll&rv.gov.hu 

064#43t43t 

A projelrt az Európat Unio tamogatásávat. ax Európal 
Regionálls Fejlasztési Alap tán>fimmszlroúsával valósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esctén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készül t : A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. június 1. 
műhelyeinek támogatása 

K+F projekt címe l Demokrácia és gazdasági fejlődés 
A beszámoló ! Zolcsák Dóra 

Beszámolási J 2011.július.1.-
kiállítója időszak 2012. május 31. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A pályázat keretén belül a formális intézmények gazdasági fejlődésre gyakorolt hatására vonatkozó tág 

témakörön belül a demokrácia és annak gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását vizsgálom. 

Ennek keretén belül a dolgozat abból a Mancur Olson-féle elgondolásból indul ki, miszerint az 

érdekcsoportok megléte a második világháború után lassította az akkori demokráciák gazdasági fejlödését. 

A kérdés pedig az, hogy valóban lassulnak-e a régi demokráciák. Ennek megfelelöen a kérdés elméleti 

megalapozásával kezdtem a munkámat. Elsödlegesen a demokrácia míbenlétével és a különbözö 

demokrácia felfogásokkal foglalkoztam. Ezek után tértem rá arra, hogy egyáltalán mílyen összefüggéseket 

mutattak ki a demokrácia és a gazdasági növekedés viszonyrendszerében. 

Az elméleti összefoglalás befejezéseként, a demokrácia intézményi megközelítésével foglalkoztam, amí 

a gazdasági növekedéssel való kapcsolatában újabb támpontot adhat. Itt került sorra Olson érdekcsoport 

elmélete és az azzal összekapcsolható járadékvadászat tárgyalása, azt hangsúlyozva, hogy a demokrácia 

hogyan képes letörni a gazdasági fejlődést akadályozó intézményi mechanizmusokat. 

A kész dolgozatot várhatóan ősszel, a kari TDK-konferencián mutatom majd be. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012.június. 12. 

Nemzeti Fejle:s:tlésl Űgynök$ég 

www.uJSlechenyHQrv.gov.hu 
06~0 630630 

A projekt az Európai Unió támogatásával, D'l Európai 
Re-gionális fejlosztősi Alap ttlrsf inansziroziisával valósul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-1 0/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.07.04. 

műhel't einek támogatása 
K+F projekt címe Demokrácia és gazdasági fejlődés 
A beszámoló 

Zolcsák Dóra 
Beszámolási 

12012.06.01. - 2012.06.30. kiá ll ítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A pályázat keretén belül a formális intézmények kapcsolata a gazdasági teljesítménnyel, szabályozás, 
innováció és intézmények témakörön belül, választott témám a demokrácia és annak gazdasági fejlődésre 
gyakorolt hatása. 
A dolgozat elméleti megalapozását követően, az írás fő kérdését szem előtt tartva, a megfelelő adatok 
gyüjtésével foglalkozom, ami majd arra mutat rá, hogy a demokrácia milyen intézményi, elsősorban 
politikai feltételeivel lehet Olson állítását, miszerint a régi demokráciák lassulnak igazolni, vagy éppen 
cáfolni. 
A kérdés kezdeti teszteléséhez először a rezsimek tartóssága mentén kívánom szemléltetni, milyen 
összefüggés mutatható ki a gazdasági növekedésre vonatkozóan. A fent említett változó a politikai 
instabilitás eszközéül szolgálhat, aminek komoly szerepe lehet az országok fejlődésében, így a 
későbbiekben vizsgálom tényleg igaz-e az, hogy a demokráciában a politikai instabilitás az, ami kedvez a 
növekedésnek. A különböző országcsoportokban megfigyelhető különbözőségek pedig segítenek abban, 
hogy a későbbiekben az empirikus teszteléshez hipotézisemet finomítsam. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. július . ll. 

Nemzell Fejles1tési Ügynökség 

W'W'W.ujncchonyitcrv.gov.hu 

06 J;D 638 638 

A projekt az Európai Unió támogatásával. az Eur6pai 
Regionótis Fejtesttési Alap tánifinJnszíroz.l silval valösul meg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.09.09. 
műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe Demokrácia és qazdasáqi fejlődés 
A beszámoló Zolcsák Dóra 

Beszámolási 
1 2012.08.01. - 2012.09.09. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A dolgozat empirikus része Olson azon állítására épít, miszerint a demokráciákban a politikai stabilitás 
természetéből adódik a gazdaság lassulása. A hipotézisern Olson megállapításának ellentéte, vagyis minél 
rövidebb egy rezsim (instabilabb), annál lassabb a gazdasági növekedés. Az empirikus elemzés több 
lépcsőben épült fel. A keresztmetszeti elemzés keretében először a fejlettséget tekintettem fiiggő 

változónak, ahol a különbözö kontrollváltozók mellett az intézményi mutatók, mint a rezsim-tartósság és a 
rezsim milyenségét jelzö polity2 index magyarázó ereje volt hangsúlyos. A két intézményi változó egy 
före esö GDP-ben játszott szerepét továbbámyalva a polity2 mutatót dummy változóvá alakítottam. Ennek 
segítségével elkülönítve a mintát autokráciákra és demokráciákra, továbbvizsgáltam a rendszer-tartósság 
gazdasági hatását a különböző kömyezetekben. 
Az elemzés következő szintjét már a növekedési ütem és a tartósság viszonyának vizsgálata adta, 
amelynek eredménye már nem mutat kapcsolatot a rendszer túlélése és a növekedési ütem között. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. szeptember 15. 

témavezető 

Nemzeti Fejlesztési \.JgynöksOg 

YtwW.uj~techenyitoN.gov.hu 

06 40 638 638 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európóli 
Regionális Fcjlc!iztési Ato:Jp tár!ilino:Jn5tírozásáv.,t valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012.10.07. 
műhel\ emek támogatása 

K+F proiekt címe Demokrácia és gazdasági fejlődés 
A beszámoló Zolcsák Dóra Beszámolási 12012.09.01. - 2012.09.30. kiállítója időszak időszak 

. A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Dolgozatomban Mancur Olson gondolataiból kiindulva a demokrácia gazdasági növekedésben betöltött 
szerepének vizsgálatát tűztem ki célul. Pontosabban azt, hogy az olsoni, demokráciákra vonatkozó 
intézményi bénultság tetten érhető, ezáltal a tartós (régi) demokráciák lassuinak, vagy éppenséggel a 
stabilitás a demokráciák egyik legfőbb erénye a gazdasági fejlődés felé vezető úton. Ennek értelmében 
először a demokráciák gazdaság hatásaira koncentráltam. A gazdasági fejlődés és a demokrácia kapcsolata 
a politikai és gazdasági intézmények elemzésében csúcsosodott ki, ahol eltérő álláspontokat mutattam be a 
demokrácia/és a fejlődés elsődlegességét illetően. 
A dolgozat második részében empirikus tesztelést v:égeztem, azon megfontolásból, hogy a 
demokráciákban a politikai stabilitás természetéből adódik a gazdaság lassulása. A hipotézisern Olson 
megállapításának ellentéte, vagyis minél rövidebb egy rezsim (instabilabb), annál lassabb a gazdasági 
növekedés. Az empirikus elemzés több lépcsőben épült fel. A keresztmetszeti elemzés keretében először a 
fejlettséget tekintettem függő változónak, ahol a különböző kontrollváltozók mellett az intézményi 
mutatók, mint a rezsim-tartósság és a rezsim milyenségét jelző polity2 index magyarázó ereje volt 
hangsúlyos. A két intézményi változó egy fóre eső GDP-ben játszott szerepét továbbárnyalva a polity2 
mutatót dummy változóvá alakítottam. Ennek segítségével elkülönítve a mintát autokráciákra és 
demokráciákra, továbbvizsgáltam a rendszer-tartósság gazdasági hatását a különböző környezetekben. 
Az elemzés következő szintjét már a növekedési ütem és a tartósság viszonyának vizsgálata adta, 
amelynek eredménye már nem mutatott kapcsolatot a rendszer túlélése és a növekedési ütem között. 
Azonban a politikai minőség szétválasztásával megerősítést nyertek Olson azon gondolatai, miszerint a 
stabilitás következménye a gazdaság lassulása. 

Csatolt mellékletek felsorolása 
A demokrácia és a gazdasági fejlődés 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. október.15. 

. ..... ~~?!11. .......... . 
~é;;,-xi~:tő 

Norrueu Fejtesztasi Ogynaks• g l 
www.ujsz:echen)'1terv.gov hu 

0640~~ 

A r>rololrt n E:ur6pal Un16 tám011atásáva1. az Euró .,aJ 
Regionálls feJIAts.t.lésl Alap tá~f•~nszlrodMval vatosul meg . 203



SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. 06. OS. 
műhelveinek támogatása 

K+F projekt címe Kína nemzetközi kereskedelmi tendenciái a WTO csatlakozást követően 
A beszámoló 

Csabai Donát 
Beszámolási 

12011.július l. - 2012 .05.31 .. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
A kutatás megkezdését követően Kína nemzetközi kereskedelmére vonatkozó sajátosságaira, illetve 
az ezredforduló környékén az országra jellemző gazdasági viszonyok megismerésére fektettem 
elsődlegesen a hangsúlyt. A kutatás forrását főként olyan elektronikus adatbázisokból hozzáférhető 
angol nyelvű tudományos publikációk képezték, mint a Science Direct illetve a Jstor. Emellett a WTO 
adatbázis felhasználásával megismerkedtem Kína kereskedelmi je llemzőivel, az itt található 
országspecifikus "Trade Policy" jelentések feldolgozása révén. 

A háttéradatok megismerése után igyekeztem leszűkíteni a kutatási területemet, és olyan 
tudományos publikációkat keresni, melyek a kutatásom alapkövét jelenthetik. A kutatásom kiinduló 
pontjának Bin Xu és Jiangyong Lu kutatását választottam, amely a "Foreign direct investment, 
processing trade and soph istication of China exports" címet viselte, és ezáltal leszű kítettem a saját 
kutatási területemet is, amely ettől a ponttól kezdve a kínai export összetételének és 
összetettségének az időbeli vizsgálatára fókuszált 1992 és 2010 között. 

Ezt követően saját empirikus kutatást végeztem a 2002-es Trade and Development Report Comtrade 
adatbázisának 3. revíziós, 3-as aggregációs szintre vonatkozó termékbesorolása segitségével, amely 
révén 6 különböző csoportba soroltam a Kína által 1992 és 2010 között exportált termékeket. Az 
export összetételének elemeire bontása után különböző mutatószámok előállításával jellemeztem az 
eltérő termékkategóriák szerepét az exporton belül, azok időbeli alakulását. 

A kutatás folytatásaként a fentebb taglalt empirikus eredményeket össze kívánom vetni a külföldi 
publikációk következtetéseivel, illetve más empirikus vizsgálatok eredményeivel, amelyek elvégzése 
után lehetőségem nyílik majd a saját kutatásom kiértékelésére, és a megfelelő konklúziók 
levonására. 
A kész dolgozatot várhatóan az őszi kari tudományos diákköri konferencián mutatom majd be. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012 év. június hónap 12. nap 

~~ 
témavé'zető 

NemzeU Fejlesztési Ogynbkség 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 ~0638 638 

A pro)okt az Eu rópai Unió tá mogatásávat. az Európal 
Rogioná tls Fejlc!iztés i Alap társfinanszírozásával v&Jlósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K + F p ro j ek tek es etén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készül t : A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.07.03. 
műhelyeinek támoqatása 

K+F projekt címe Kína nemzetközi kereskedelmi tendenciái a WTO csatlakozást követően 
A beszámoló 

Csabai Donát 
Beszámolási 

12012.06.01. - 2012 .06.30. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoqlalása 
A kutatás következő lépéseként júniusban k ibővítettem az empirikus eredményeimet. A korábbi 
beszámolóban jeleztem, hogy a Comtrade adatbázisát illetve a 2002-es Trade and Development 
Report kategóriáit felhasználva 6 különböző csoportba osztottam technológia i igényesség szerint Kína 
exportját. Ezt vetettem össze a The "Sophistication" of Exports - A New Trade Measure cikkben 
definiált Sophistication Indexszel (SI). 

Az empirikus kutatás két évre- 1997, 2007- fókuszált, és első lépésben felmérte e két évben a 
Comtrade adatbázis ag3-as termékeinek SI értékét. Ezt az értéket az adott terméket exportáló 
országoknak piaci részesedése adja, amennyiben az országok adott évre vonatkozó, egy főre eső 
GNI-aival súlyozzuk azt. 

Ezen termékindexek megállapítása utána megvizsgáltam Kína e két évre vonatkozó 
exportszerkezetét, és a különböző exportértékeket a szerint rendeztem, hogy milyen összetettségű 
termékhez kapcsolódott. Szofisztikáltság alapján 6 kategóriát képeztem (a kiindu ló cikknek 
megfelelően) , amit összevetettem a korábbi kutatásom 6 kategóriájával, így képezve két darab 6x6-
os mátrixot. A mátrixok a fenti két szempont szerint rendezik Kína exportadatait 1997-ben és 2007-
ben. 

Következő lépésben a mátrix értékeit szeretném kielemezni, továbbá össze szeretném vetni az SI 
indexet a PRODY indexszel, mely szintén az egyik alapvető mutatója a termékek 
sz o fi sz ti ká l ts ág ának. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. év. július hónap ll. nap 

.. ?:)~ ........... . 
témavezető 

Nemt"eti Fejtesziisi Ogynókség 

www.ujstcchenyílcrv.go"'.hu 
o• ~o na na 

A projekt az Európal Unió támogat;ls~va l. az Európ~i 
Regionális Fejtesttési Att»p társlínanszíroziisávat v;,Lósul meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/8-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.08.14. 

műhelveinek támogatása 
K+F projekt címe Kína nemzetközi kereskedelmi tendenciái a WTO csatla kozást követően 
A beszámoló 

Csabai Donát 
Beszámolási 

1 2012.07 .01. - 2012. 07.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefogla lása 
Július hónapban folytattam az előirányzott tervnek megfelelően Kína exportjána k elemzését, annak 
változásának vizsgálatát 1997 és 2007 között. A korábbi szakmai beszámolóban leírt mátrixok 
elemzése révén következtetéseket vontam le a kínai export változásával kapcsolatban, melyek 
alapján megállapítottam többek közt, hogy: 
a) 1997-ben a kínai export több mint fele (55%-a) az I-II. legkevésbé technológia i intenzív 
csoportba tartozott, 40%-a pedig emellett a két legkevésbé szofisztikált termékcsoportba esett. 
b) 1997-ben az I-II. leginkább technológia intenzív csoportba az export 20%-a esett, ez a részarány 
megegyezett a két legszofisztikáltabb csoportba került export részesedéssei is. 
c) 2007-ben ezzel szemben a kínai export mintegy 33%-a került csupán az I-II. leg kevésbé 
technológiai intenzív csoportba, ugyanakkor az export 65%-a a két legkevésbé szofisztikált 
termékcsoportba esett, amely alapján megállapítható, hogy a fragmentáció jelensége erősödött, így 
tehát a "processing trade" részaránya nőtt az exportban. 
d) 2007-re a leginkább technológia intenzív 2 csoportba a kínai export 34,5%-a került, ugyanakkor a 
szofisztikációs index alapján a két legszofisztikáltabb termékcsoport csak az export 9%-át fedte le, 
amely azt jelzi, hogy Kína olyan technológiailag intenzív termékcsoportok exportját bővítette, amely 
több fejlődő országban is bővült, így gyaníthatóan e mögött is a fragmentáció húzódik meg okként. 

Az empírikus kutatás mellett folytattam az export szofisztikáció irodalmának feltérképezését 
elsősorban Dani Rodrik, Peter K. Schott és Ricardo Hausmann publikációina k feldolgozásával. A 
következő hónapra az empirikus vizsgálatok befejezését, valamint az iroda lom feltérképezésének 
bővítését irányoztam elő, valamint a dolgozat írásána k elkezdését. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 
Debrecen, 2012. év. augusztus15. 

L ')ll ............... .... ....... .... ( íl ......... . 
témavezető 

NP.m~etí Fejte.ntP.51llgynök!l~9 

www.ujszechcnyitcrv.goY.hu 
0 6 LO 6 '38 638 

A projekt az Európai Unió támogalásával, az Európal 
Rcgion5tis Fcjlcsztós1 Alap társlin.lnszirozoí!iolval valósul m eg. 
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, 
SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.09.12. 

műheh einek támoqatása 
K+F projekt címe Kína nemzetközi kereskedelmi tendenciái a WTO csatlakozást követően 
A beszámoló Csabai Donát 

Beszámolási 
_[ 2012.08.01. - 2012. 08.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Augusztus hónapban befejeztem a kutatássa l kapcsolatos irodalom feldolgozását, illetve megkezdtem 
a TDK dolgozat írását. A dolgozat első részében Kína kereskedelmi sajátosságait foglalom össze 
különböző nézőpontokból. 
Ezt követően az export mélyebb elemzési lehetőségének irodalmát mutatom be, elsősorban Kína 
szemszögéből. A második fejezet arra keres választ, hogy az ázsiai ország kü lön legesnek mondható
e a fejlettségét és a nemzetközi kereskedelmét összevetve, illetve, hogy milyen hatása van az 
exportjának esetleges fejlődése a növekedésére. 

A dolgozatot második felében a saját empirikus kutatásom kerül bemutatásra, il letve a konklúzió. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2012. szeptember 15. 

O H~~PI! 
ternavezeto 

Nem:retl Fejles:r:tési Ügynökség 

www.ujszechenyit~rv.gov.hu 

o• 'o 638 638 

A projok t az Eur6p~l Unió támog01tás5val, az Európai 
Rcgion5lis Fcj lc5ztttsi Alop t ár~ lin iln szirozá5<\v;:,l va lósul m e g. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAM OP-4. 2. 2/B-1 0/1-2010- 0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012. 11.05. 

műhel\ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést elősegítő tényező az alacsony 
iövedelmű orszá_g_okban 

A beszámoló 
Bíró Ilona 

Beszámolási 
12012.10.01 - 2012.10.30. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásá nak az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Az elmúlt időszakban a dolgozat témájához kapcsolódóan kerestem, gyűjtöttem szakirodalmat, 
illetve olvastam a témában megjelent publikációkat és dolgozatokat. Beszéltem a (mikrohitelezéssel 
foglalkozó) PRIMOM Alapítvány ügyvezetőjével, aki úgy véli, hogy külföldi kapcsolata it felhasználva 
további adatokat szolgáltathat. 
Az eddig olvasottak alapján megpróbálom elkülöníteni a mikrofinanszírozás elméletét annak 
gyakorlati tapasztalataitóL Elkezdtem vizsgáln i a mikrofinanszírozással foglalkozó intézmények (mind 
fejlődő mind fejlett országokban) működésének alapelveit, finanszírozási konstrukcióit és működésük 
körülményeit. 
Ez alapján elkészítettem egy rövid tartalmi vázlatot, ami segít a dolgozat felépítésének 
megtervezésében. 
Ami a kutatást megnehezíti, hogy szakirodalom magyar nyelven nem áll rendelkezésre. Forrásaim 
kizárólag idegen nyelvűek, ami lassítja az információ feldolgozását és értékelését. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 201 f.. év ..... ././ ..... .. hónap . ./.?. nap 

............. ~)// .... 
tem a vezeto 

Nemzeti Fef!~~ ltési Ugyn(... ks 9 
VIYtW.ujstQc:han')o tel'\i',gov.hu 

06 .<;O 638 638 

A projekt ;:, z :...uróp31 Unió támogatásával, "z Európai 
Regionálls Fc1 l~5ztési Alap t~rsf ín<Jn~zíroz ísóvöl l v;)tósul m t-9 . 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/ 1-2010-0024. Készült : 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.11.05. 
műhely einek támogatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést előseg ítő tényező az alacsony 
jövedelmű országokban 

A beszámoló Bíró Ilona Beszámolási 
1 2012.11.01- 2012.11.30 kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenvséqek összefoq lalása 
Ebben a hónapban tovább gyűjtöttem a témámhoz kapcsolódó szak irodalmat, és mélyebben 
foglalkeztam az azokban használt módszertani elemzésekkeL A kutatási témámban alka lmazott 
módszerek különböznek az eddig megszakott elemzésektő l, ezért ezen az irányon további 
gyűjtőmunkát végeztem. 
A gyűjtőmunka befejeztével egy összefoglalót készítek az olvasottakról illetve a kutatási terület 
jellemzőiről, majd a megírt vázlat és ezen összefoglaló alapján reményeim szerint elkezdődhet a 
dolgozat megírása. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2011. december 10. 

-

~~??it 

Nem~etl Fej\eszt~si Ugynttksóg 

\"NIW,UjSt~Chc nyÍlC,!'t'V , gO'tf.hU 

06 J, O 638 638 

A projekt oz Európai Unió tómogot.is.ival, •• Európol 
R(!gionoitis Fcilesztési Al;,p társtinanszirozilsávill vutósut meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/ 1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.01.14. 
műhel~ einek támogatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést elősegítő tényező az alacsony 
jövedelmű országokban 

A beszámoló Bíró Ilona Beszámolási \ 2012 . december l -
kiállítója időszak időszak 2012. december 31. 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenységek összefog lalása 
A megírt összefoglalám és a témavázlat alapján hozzákezdtem a dolgozat meg írásához. 
Bevezetésképpen megpróbáltam defin iálni a mikrohitel fogalmát és elhatároln i a különböző 
programtípusokat, ezáltal "tisztázni" a dolgozatban tárgyalt témát. 
A mikrohitel illetve a mikrofinanszírozás működési rendszerén keresztül pedig a továbbiakban 
szeretném bemutatni a pénzügyi intézményrendszer, a hitelekhez való hozzáférés és a szegénység 
leküzdésének a fejlődő országok gazdaság i fejlődésében játszott szerepét. 
A dolgozat további felépítését a témavezetővel egyeztetem. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 . január 14. 

~-:71/1, H témave(tfő 

N t!ml!eti f 4"jle:;.: t f:s i U gynoksCg 

wviW.ujs zechcnyit~rv.gov.hu 

06 40 638 &38 

A projekt az Európ;)! Un1ó l~mogoutl sáva t. ~ z Európlll 
Rcgion:itis Fcjle!özté sl Al~ p l árs finö~n!;zírozásáva l vülósut m eg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1- 2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013.02.07. műhel') einek támogatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést e lőseg ítő tényező az alacsony 
jövedelmű országokban 

A beszámoló Bíró Ilona Beszámolási 
12013 .01.01 - 2013 .01 .31. kiállítója idöszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
A megírt összefoglalám és a témavázlat alapján hozzákezdtem a dolgozat megírásához. 
A bevezető részben a mikrohitel által megcélzott "szegénységről" (fogalma, fajtá i, mérése) illetve a 
szegénység ellen i küzdelmet és annak gazdasági vonatkozásait tárgyalom. (a top down - bottom up 
megközelítés alapján) 
A tárgyalási részben a hitelekhez való hozzáférés és a szegénység leküzdésének a fejlődő országok 
gazdasági fejlődésében játszott szerepét szeretném részletesebben kifejteni, az elméleti hipotézis 
pedig, melyet a dolgozatom írása során cáfolni vagy az általam feltárt újabb adatok alapj án 
támogatni tudok: hogy csak a magasan képzett népességü, illetve a megfelelő makrogazdasági 
jellemzökkel bíró országok képesek a modernebb gazdaságokból átgyürüzö technológiák 
adaptálására. 
A dolgozat további felépítését a témavezetővel egyeztetem . 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 

Debrecen, 2013. február 15. 

~7/l u, témavez~· · 

Ne nzetl Fejlesztet:. l U-:~ynOksf 'J 

VIW\v.ujszechcnyí1erv.yov.hu 

06 40 638 638 

A projekt az Európal Unió támogot3•3••1. •z Európol 
ReJ; ionális F~jlcsztósl Alap tár!öfiniJnszíroz3silvJl v.:atösul meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4. 2.2/B-1 0/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 201 3. márci us 14. 
műhelveinek támogatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést előseg ítő tényező az alacsony 
jövedelmű orsz~gokban 

A beszámoló Bíró Ilona 
Beszámolási 120 l 3. február 1-

kiállítója időszak időszak 2013. február 28. 

A K+ F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefogla lása 
A dolgozat bevezetőjét kibővítettem, a mikrofinanszírozás definíciój ának és programtípusainak leírása 
mellett bemutatásra kerülnek a fejlődő országok gazdaság i fejl ődése e lőtt álló problémák, a 
növekedés és a fejlődés értelmezése és azok megvalósításának aspektusai ( top down vs. bott om up). 
Elméleti megalapozásra kerü lt a m ikrofinanszírozásnak, mint a fejlődést el őseg ítő eszköznek a 
bemutatása a vállalkozói - és fejlődési elméletek tükrében . 
A dolgozat következő részében a mikrofinanszírozást, mint az alacsony jövedelmű országokban 
alkalmazott fejlesztéspolitikai eszközt mutatom be, ezen keresztül foglalkozva az alacsony jövedelmű 
országok problémáinak megoldási l ehetőségeivel (a m ikrová llal kozások, a pénzügyi 
intézményrendszer, a hitelekhez való hozzáférés és a szegénység prob lémájának leküzdése). 
A dolgozat végén a szektor előtt álló kihívásokat és jövőbeli kilátásokat szeretném összefogla lni. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 . március 18. 

. ..... C.)!!! ....... .. . 
témavezető 

Nemzeti F, ;.e ~ ... ti:si Vgynöksóg 

www.uj sz:~ chcnyitcrv.yov.hu 

06 ~o 638 638 

A projekt az Európ~l Unió tómogat~sóvo l. az Európ~ ; 

RegionilUs Fcjlc~z t/> s i Altlp tár!itinan:;ziroziisával valósul m eg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek es e tén 

TAMOP-4. 2. 2/B-1 0/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013.04 .15. 
műhelyeinek támoqatása 

K+F projekt címe 
Mikrofinanszírozás, mint gazdasági növekedést előseg ítő tényező az alacsony 
jövedelmű országokban 

A beszámoló 
Bíró Ilona 

Beszámolási 
1 2013 .03.01 - 2012 .03. 31. kiállítója időszak időszak 

A K+Fprojekt szakmai előrehaladásának1 az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
A dolgozat tárgyalási részében a mikrofinanszírozást, mint az alacsony jövedelmű országokba n 
alkalmazott fejlesztéspolitikai eszközt mutatom be, ennek az állításomnak az alátá masztására a 
dolgozat következő részében egy konkrét ország (a konkrét ország kiválasztását a konzulenssei még 
egyeztetem) példáját szeretném feldolgozni. (a mikrovállalkozások, a pénzügyi intézményrendszer, a 
hitelekhez való hozzáférés és a szegénység problémájának leküzdése) . 
A dolgozat végén a szektor előtt álló kih ívásokat és jövőbeli kilátásokat fogla lom össze. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013. április 24. 

. ....... ~ .. {(!/ ..... . 
témavezetőf ... 

Nemt eti f!t jte ... ztesl Ugynöks~g 

W\VW.uí~zechenyitcrv.gov.hu 

0 6 40 638 638 

A projekt ~z Európaf UniJ támoga tá: s á: vu l. ;n Eu rópa{ 
Regionális Fejlesztés i Atap társ fi nanszírozJscl val vatósul m~g. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. március 4. 

műhel'r einek támogatása 
Doktori 

A TRPC6 csatorna és a hőérzékeny TRP-k kimutatása és esetleges szabályzó 
értekezés 
témájának címe szerepe humán podocyta sejteken 

Doktorjelölt neve Ambrus Lídia Beszámolási 
j 2012. október l. 

időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
Eddigi kutatómunkám során a TRPC6 csatorna jelenlétét és lehetséges szabályozó szerepét 
vizsgáltam humán podocyta sejteken. A TRPC6 a tranziens receptor potenciál fehérjék klasszikus 
családjának tagja. Egy hat transzmembrán doménnel rendelkező nem-specifikus kationcsatorna, 
mely elsősorban kalciumra permeabilis. A foszfolipáz C enzim működése során keletkező 
diaci lglicerollal és származékaival aktiválható. Munkám során az 1-oleoil-2-acetil-sn-glicerolt (OAG) 
alkalmaztam. Korábban már kimutatták, hogy ezen csatorna gain-of-function mutációja focalis 
segmentalis glomerulosclerosishoz vezet, mely súlyos proteinuriával jár. Hipotézisünk szerint a 
TRPC6 csatorna működésének szabályozása révén lehetőség nyílhat a szerzett proteinuriával járó 
betegségek kezelésére, mivel ha a csatorna fokozott működése a kiváltó oka a proteinuriának, akkor 
a csatorna szabályozása terápiás lehetőséget nyújthat. 
Sikeresen kimutattam a csatorna jelenlétét humán podocytákban . Annak kiderítésére, hogy a TRPC6 
funkcionál is csatornaként van-e jelen a sejteken, kalciummérést végeztem fluoreszcens Fura 2 festék 
és PTI techn ika segítségéveL A mérés során a sejtekben OAG hatására megnőtt az intracelluláris 
kalciumkoncentráció, tehát a TRPC6 aktív formában van jelen a sejteken. Ezt követően olyan 
anyagokat kerestem, melyek befolyásolják a csatorna működését. A kísérletek során a PKC rendszer 
általános aktívátora a PMA (forbol 12-mirisztát 13-acetát) nagymértékben gátolta a csatornán 
keresztül létrejövő intracelluláris kalciumemelkedést. Ezután a PKC rendszer vizsgálatával 
foglalkoztam. Az eddigi eredményeimből készü lő cikk előre láthatólag tavasszal megjelenik. 
A doktori értekezés másik témakörében már előkísérleteket végeztem . A következő félévben terveim 
között szerepel a hőérzékeny TRP csatornák részletes vizsgálata humán podocytákon. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia e lőadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
Folyamatban van a jelölt első elsőszerzős cikkének megírása, az elkövetkező félévben el őreláthatólag 
befejezésre kerül a második publikációs cikk a hőérzékeny TRP csatornák és humán podocyták 
témekörben. A védés időpontja előreláthatólag 2013 szeptember l-je. Továbbra is támogatom a 
jelölt ösztöndíjjának folyósít ást. 

Nemzeti Fajtesn4sl Ogynökség l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06-'06lll6lll -

A projekt I Z Európal Unió támogatásáV111. az Európal 
Regionális Fejtentési Alap UrsfinanszírozásaVili valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

.~~) .... &..~~.~.?L--
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill . arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

-\ 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fejlesztfsi Ogyn!Sksfg l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

0640638~ -

I~AGYARORSZAG MEGUJU~ 

A projekt az Európal Unió támogatbával. az Európa l 
Regionálls Fejlesztési Alap társfinanszirozo\sával valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUT A T ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. augusztus 31. 
műheh einek támogatása 

Doktori A TRPC6 csatorna és a hőérzékeny TRP-k kimutatása és esetleges szabályzó 
értekezés 
témájának címe 

szerepe humán podocyta sejteken 

Doktorjelölt neve Ambrus Lídia 
Beszámolási 

j2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
Az elmúlt félévben a hőérzékeny TRP csatornák (TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4) kifejeződését és 
funkcional itását vizsgáltam differenciáltatott humán podocyta sejteken. Kvantitatív real-time PCR 
technika segítségével mind a négy csatorna jelenlétét kimutattuk mRNS szinten, il letve 
megállapítottuk, hogy a TRPV2 és a TRPV4 nagyobb mértékben expresszálódik. Ezzel párhuzamosan 
Western blot technikával a csatornák fehérjeszintű jelenJétét is igazoltuk, így a következőekben a 
csatornák funkcionalitását vizsgáltuk. Mivel ezen TRP csatornák nem-specifikus kationcsatornaként 
elsősorban kalciumra permeábilisak, ezért csatorna-aganisták és fluoreszcens Fiuo-4 AM festék 
alkalmazásával fluorimetriás Ca2 + -mérést végeztünk. A Iigandok alkalmazása minden esetben 
intracelluláris Ca2+ -szint-emelkedést eredményezett, mely arra utal, hogy ezen hőérzékeny csatornák 
aktív formában vannak jelen a differenciáltatott humán podocytákon. Hogy megállapítsuk a Ca2

+ -jel 
specifikusságát csatornaantagonistákat alkalmaztunk. Specifikus antagonistája jelen pillanatban csak 
a TRPVl és TRPV4 csatornának ismert. A TRPVl csatorna aganistája által létrehozott Ca 2+ -jelet sem a 
jodo- reziniferatoxin, sem a kapszazepin nem csökkentette, így valószínűleg a kapott jel nem 
tekinthető specifikusnak. Ezzel szemben a TRPV4 csatorna gátiászere csökkentette a TRPV4 agonista 
kivá ltott csatornaaktivációt, így ez a válasz specifikusnak bizonyu lt. Mivel korábbi kutatásaink alapján 
bebizonyosodott, hogy a differenciáltatott humán podocytákon expresszáládá TRPC6 csatorna 
működését befolyásolni és szabályozni képes a PKC rendszer, ezért jelen esetben is elemeztük 
szabályozó szerepét a hőérzékeny TRPV csatornák működésében. Kutatásaink arra engednek 
következtetni, hogy valamely PKC izoforma/mák csökkenti/ik a TRPV-k aktivációját, így endogén 
gátat képeznek a csatornák túlaktiválódásával szemben. 
Ezen eredményeinkből folyamatban van a kézirat szerkesztése. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/e lfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia e lőadások/poszterek listája (te ljes specifikációval együtt) 
Ambrus Lídia, Oláh Attila, Czifra Gabriella, Zákány Nóra, Nagy Zsuzsanna, Gajdos András, Bíró 

Tamás, Szabó Tamás: A hőérzékeny TRPV csatornák kifejeződése és lehetséges szerepük az egér 

podocyták biológiafolyamatainak szabályozásában (2013, Magyar Élettani Társaság, Budapest) 

.. fl .. 1.~.~. 0 .~.'. ~ ........ ó.<(\.~{\.::.. 
doktorjelölt aláírása 

Nemzeti Fejlesrtésl OgynSkség l -
www.ujsze c.henyiterv.gov.hu 

0640638638 -

t~ AGYARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európal 
Region~Us Fejlesrtési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezésjelenle_g_i helyzetére benyúj tásának várható idejére.) 
A doktorjelölt szorgalmas munkájának köszönhetően az eredményeiből készült első cikk beadása 
folyamatban van . A j e lölt fentebb bemutatott kísérletes munkájából íródó második reményeink 
szerint idén beküldésre kerül, így a doktori értekezés beadása legkésőbb 2014 júniusában várható . 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fo)lesrt,sl Ügynökség l -
www.ujszechenyiteN.gov.hu 

0 6 40 638 638 -

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt az Európal Unió l~mogalásJiv.l az Európal 
RegionjUs Fejlesrtési Alap t~rsfinansziroz~sJival valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. Október l. 

műhel\ einek támogatása 
Doktori 
értekezés Ioncsatornák farmakológiai vizsgálata 
témáiának címe 

Doktorjelölt neve Bartók Ádám Beszámolási 12011. október l - 2012. 
időszak szeptember 30. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefogfa lój a, az értekezés 
ielenleqi helyzete 

A kutatási tervben vázoltaknak megfelelően folytattuk a méréseket a differenciálódó porcsejteken. 
Sikerült egyedi csatornák aktivitását megfigyelni inside-out konfigurációban, de a csatornák pontos 
karakterizálása még nem teljes. 
Az NMDA receptorok karakterizálását befejeztük a porcsejteken, ennek az eredménye hamarosan 
közlésre kerül. 

Kutatásom másik témája a mutáns skorpiótoxinak előállítása és karakterizálása. 
Munkánk során előállítottunk egy nagy affinitású Kv1.3 szelektív toxint, melyet egy nem szelektív 
toxin tervezett mutációjával hoztuk létre. 
Az eredményekről posztert mutattam be a 42 . Membrán transzport kon ferencián, Sümegen, melyet a 
bíráló bizottság előadásra választott ki. A kutatás eredményeit hamarosan publikáljuk. 

A doktori értekezésem megírása folyamatban van, reményeim szerint 2013 során sor kerül a doktori 
védésemre. 

Nemzoli Fejlosztesi Ogynöksóg l -
WW'tN.Ujstcchcnyitcrv.gov.hu 

06 ' 0 638 638 -

A projekt nz Európni Unió lámogalásával, az Európal 
Regionálls Fejlesztési Alap társfinansziroz.ás5val valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

publikáció: 
Switch of voltage-gated K+ channel expression in the plasma membrane of chendrogenie 
cel ls affects cytosolic Ca 2+ -osciiiations and cartilage formation. 
Varga Z, Juhász T, Matta C, Fodor J, Katona É. Bartok A, Oláh T, Sebe A. Csernoch L, Panvi G, 
Zákány R. 
PLOS One. 2011;6(11):e27957. Epub 2011 Nov 21. 

Poszter és előadás : 
Skorpiótoxin módosítása Kv1.3 csatorna iránti szelektiv itás növelése céljából 
Bartok A, Kádár K, Varga Z, Tóth GK, Panyi Gy. 
42. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2012. május 15-18 . 

előadás, absztrakt: 
Tailorin9 the Selectivity of Anuroctoxin for Kv1.3 K+ Channels 
Bartók Adám, Varga Zoltán, Panyi György 
17th World Congress of the International Society on Toxinelogy & Venom Week 2012, 4th 
International Scientific Meeting 
Honolulu, Hawaii, July 8-13, 2012. 
abstract: 
Toxicon Volume 60, Issue 2, August 2012, Pages 95-248 abstract number 150. 

~ -~~ -~ ~~ ~ ... vn-· 
..-/' ...... . ... . . ...... .. t . •.. < .. .. r. ............ . 

doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma e lőrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható ideiére.) 

Bartók Ádám kulcsszerepet játszik a fent említett témákban folytatott laboratóriumi 
kutatómunkában. A kísérletes kutatómunka során elért eredmények megfelelnek a doktori iskola 
minőségi követelményeinek. Az értekezés benyújtásának ideje a cikkek elfogadásának idejétől függ, 
várhatóan ez elkövetkező év folyamán. 

~A~-
.... ...... ....... .. .. .. ~.~··· · 

témavezetó aláírása 

Nemzell Fejleszt~s l Ogynőkség l -
www.ujnechenyittrv.gov.hu 

06 40 631631 -

MAGYAROASZAG MEGÚJUL 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Rcgion~lls Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012 . szeptember 10. 
műhel\ einek támogatása 

Doktori 
értekezés 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Bátori Róbert Károly Beszámolási 1 2011. október 1 - 2012. 
időszak szeptember 30. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Kutatási célunk a miozin foszfatáz heloenzim (MP) regulátor alegységével (MYPT l) kölcsönható 
fehérjék azonosítása Humán Véna Endotél Sejtek (HUVEC) szubcelluláris frakcióiban. 

A sejtciklus különböző stádiumaiban megállított HUVEC sejtek vizsgálata során eNOS expressziós 
szintjének változását tapasztaltuk Western blot kísérletekben. · 

Kísérleteink másik részében, amely az eNOS-MYPT l kölcsönhatásának vizsgálatára irányult 
immunprecipitáció, puli-down és konfokális mikroszkópia módszerek alkalmazásával is sikerült 
igazolnunk, hogy endotél sejtekben létrejön a kölcsönhatás. Felfigyeltünk a két fehérje aktiváló és gátló 
foszforilációs helyein foszforilált fonnáinak lokalizációs változásaira, amely széruméheztetés hatására is 
bekövetkezhet Konfokális mikroszkóppal végzett vizsgálataink szerint széruméheztetett sejtekben a 
MYPT l és az e OS kolokalizációja figyelhető meg a mikrotubulusok mentén és a citocentrumokban. 

HEK293 sejteket MYPTI -et és/vagy eNOS-t kódoló plazmiddal transzfektáltunk. A pcDNA3. 1/eNOS 
plazmiddal transztektáJt sejtekben PKC aktivátor PMA kezelés hatására növekszik a Thr495 és a Serll77 
foszforilációja, ami tovább fokozódik PMA és a foszfatázgátló CLA együttes hatására. Az eNOS-t 
túltermelő HEK293 sejtek NO szintetizáló képességéta Thr495 fokozott foszfori lációja gátolja. MYPTl
et és eNOS-t kódoló plazmiddal kotranszfektált HEK293 sejtek lizátumából az eNOS és a MYPTl fehérje 
koprecipitátumát detektál tuk. Mindezek me! lett HEK293 sejtekben MYPT l ex presszióval sikerült 
tisztított miozin foszfatáz heloenzimet izolálnunk, amely a PP l c-hez képest fokozott foszfatáz aktivitással 
bír. 

Eredményeinkbő l arra következtethetünk. hogy az eNOS-MYPTl kölcsönhatás HUVEC sejtekben 
létrejön, aminek szerepe lehet az aktin mikrofilamentumok, valamint a mikrotubulusok képződésének és 
elbomlásának szabályozásában. A két fehé1je kölcsönhatását HEK293 sejtekkel végett vizsgálataink is 
alátámasztj ák. 

A felületi plazmonrezonancián (SPR) alapuló kötődési vizsgálatok eredménye a pcDNA3.1/eNOS 
plazmiddal transzfektált tsA20 l sejtekből tisztított e NOS és MYPTl közötti kölcsönhatását igazolta, 
amely nagymértékben alátámasztja eddigi eredményeinket. 

Célkitüzésünk következő pontja a tisztított eNOS Thr495 helyen történő foszfori lációja, majd 
defoszforiláció ja volt MP holoenzim, ill. izolált PP l c katalitikus alegység által in ri tra. Az eN OS tsA20 l 
sejtekben való túltermelését követően anti-MVC-agaróz gyantához kötöttük, majd Rho-kinázzal sikeresen 
foszforiláltuk. A defoszforilációra irányuló kísérletekszintés sikeresek voltak. 

Mindezek mellett, sikerült átfogó képet alkotnunk a MYPTl és eNOS, valamint ezek általunk vizsgált 
foszforilált fonnáinak lokalizációs változásairól a sejtciklus során. amelyből a két fehét:je 
kölcsönhatásának szerepére következtethetünk. 

Nemzeli Fejlesztési Ogynőkség 
www.ujszcchenyiterv.gov.hu 

06 'o na 638 

A projekt az Európai Unió támogatásával. az Európai 
RegionilUs Fejtesztési Alap toirsfinansz.irozás<ival valösul meg. 
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Az ösztöndíjas idöszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Cikk: 
Microcystin-LR, a protein phosphatase inhibitor, induces alterations in mitotic chromatin and microtubule 
organization leading to the forrnation of micronuclei in Vicia faba. 
Beyer D, Tándor l, Kónya Z, Bátori R, Roszik J, Vereb G, Erdadi F, Vasas G, M-Hamvas M, Jambrovics 
K, Máthé C. 
Ann Bot. 2012 Sep;ll0(4):797-808. Epub 2012 Jul20. 

Poszterek: 
The regulatory ro le of myosin phosphatase in the activation of endothelial nitric ox ide synthase 
Róbert Bátori_,__Bálint Bécsi. Csaba Hegedüs. Beáta Lontay. Ferenc Erdődi 
FEBS 3+ Meeting, Opatija, 13-1 6 June 2012 

A protein foszfatáz l szerepe a keratinociták UV érzékenységében 
Dedinszki Dóra, Sipos Adrienn, Bátori Róbert Károly. Kiss Andrea. Erdődi Ferenc. Lontay Beáta 
42. Membrán-transzport konferencia, Sümeg, 2012. május 15-18 

Protein foszfatázokkal kölcsönható fehé1jék izolálása Biacare kötődési technikával 
Bécsi Bálint. Bátori Róbert Károly. Dedinszki Dóra. Sipos Adrienn. Lontay Beáta. Erdődi Ferenc 
42. Membrán-transzport konferencia, Sümeg, 2012. május 15-18 

... :~f~.-~~· · · ······ 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenleg i helyzetére benyújtásának várható idejére.) 

A jelöltnek eddig négy publikációja jelent meg a témával kapcsolatban, további két publikációja pedig 
előkészületben van (a kézirat első változata már elkészült). A védéshez azonban elsöszerzös 
közleménye kell, hogy legyen, amelynek kísérletes törzsanyaga elkészült és remélhetőleg még ez 
évben elkészítjük a kéziratot is. A disszertáció védésére a jövő év elején kerülhet sor. 

~~~~ 
témavezető aláírása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
'NWW.ujstech•nyiterv.gov.hu 

06 'o 63e 638 

A projekt az Európal Unió támogatásával, az Európal 
Regionális fejtes ztési Alap társfinans zirozásával valósul meg. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁS I BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. szeptember 13. 
műhel 't einek támoqatása 

Doktori 
Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgá lata felületi plazmon-rezonancia 

értekezés 
témájának címe elvén alapuló mérési technikával 

Doktorjelölt neve Bécsi Bálint Beszámolási l 2011. október l - 2012 . 
időszak kezdete szeptember 30. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Kutatási munkám során elsősorban a felületi plazman- rezonancia (surface p /asmon resonance, SPR) 
elvén alapuló mérési technikát alkalmaztam különböző biomolekuláris interakciók (fehérje-fehérje, 
fehérje- ligand és fehérje/molekula-membrán kölcsönhatások) kvant itatív jel lemzésére. Célom volt a 
készülék által kivitelezhető módszerek alkalmazása, tökéletesítése és t ovábbfej lesztése. 
A kutatási program specifikus cé lja ezen módszerek alkalmazása a protein foszfatáz katalitikus 
alegységeknek regulátor és inhibitor fehérjékkel, inhibitor peptidekkel, toxinokkal és más kém iai 
molekulákka l történő kölcsönhatásának kvantitatív jellemzésére. 
A membránpermeábilis enzim inhibitorok hatásmechanizmusában fontos szerepe van a molekulák 
membránnal történő asszociációjának, illetve e kölcsönhatás asszociációs-disszociációs 
kinetikájának, ezért SPR kísérletekkel vizsgálatuk és összehasonlítottuk ezen inhibitorok 
membránpermeációs sajátságait is. 
Továbbá a készü lék lehetőséget nyújt fehérjék kölcsönható partnereinek izolálására sejtl izátumokból 
is. Célunk egy olyan módszer kidolgozása volt, amellyel a protein foszfatázok, elsősorban protein 
foszfatáz-l (PPl) és -2A enzimekkel kölcsönható partnereket azonosíthatunk keratonocita és 
szinaptoszóma lizátumból, valamint kidolgoztunk a PPl és PP2A katalitikus alegységekre (PPlc és 
PP2Ac) specifikus immobil izálási technikát is. 
A doktori értekezés témája a protein foszfatáz l és 2A kölcsönható partnereinek azonosítása 
sejtlizátumból, illetve a régi és az álta lunk újonnan fe lismert inhibitorainak különböző összetételű 
membránokkal, illetve az enzimekkel kialakított kölcsönhatásainak jellemzése. 

Jelenleg elkezdtük a membrán asszociációs-disszociációs kísérletek eredményeinek publikációra való 
előkészítését. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia e lőadások/poszterek listája (teljes speci fikációva l együtt) 

A projekt az Európol Unió támoga tásával, a z Európal 
Regionatis Fejl~sz t ésl Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Poszter: 
Bécsi Bálint, Bátori Róbert, Dedinszki Dóra, Sipos Adrie1m, Lontay Beáta, Erdőd i Ferenc 
Protein foszfatázokkal kölcsönható fehé1jék izo lálása Biac01·e kötődési technikáva l 

Közlésre elfogadva: 
Kiss A, Bécsi B, Kolozsvári B, Komáromi I, Kövér KE, Erdőd i F 
Epigallocatechi n-3-gal late and penta-0-ga lloyl-beta- D-g l ucose in hi bit pro te i n phosphatase-L 
FEBS JOURNAL 1: (1) p. 1. (201 2) 
IF: 3 .129 

Kolozsvári B, Bakó É, Bécsi B, Kiss A, Vámosi Gy, Gergely P, Erdadi F 
Calcineurin regulates endothelial barrier function by interaction with and dephosphory la tion of 
myosin phosphatase 
Cardiovascular Research 

g~!: .. ... t.~.J 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma e l ő re h aladásáról (Térj en ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra , hogy tá mogatj a-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

A doktorjelöltnek számos publikációja jelent meg eddig, amelyek egy része doktori disszertációjá nak 
a részét is képezheti. E l sőszerzős cikkének közlésre való előkészítése fol yamatban v an. Doktori 
disszertációjának védése ez év végén várható. 

~LL~ 
témavezető aláírása 

Nemzell Fejlesztest Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06406Jeua 1 

A projokt az Európal Unió tamogatasávat, az Európal 
R egiamilis Fejlesztési Ali1p társfinanszfrozásával valósul meg. 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2 .2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. február 4. 

műhelveinek támogatása 
Doktori 
értekezés Adaptor fehérjék vizsgálata a vaszkuláris endotéliumban 
témáiának címe 

Doktorjelölt neve Boratkó Anita Beszámolási 
j2012. szeptember 1. 

időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Kutatási tevékenység: 
Korábbi munkánkkal igazoltuk, hogy a TIMAP (TGF-~ inhibited membrane-associated protein) fehérje 
a protein foszfatáz 1 regulátoraként részt vesz az endotél barrier funkció szabályozásában. Előzetes 
kísérleteinkkel a TIMAP egy Új kölcsönható partnereként azonosítottuk a többszörös fehérje-fehérje 
interakcióra képes RACK1 adaptor fehérjét. A TIMAP-RACK1 kötődés többoldalú bizonyítását (puli
down, immunprecipitáció, immunfluoreszcencia) elvégeztük. Tanulmányoztuk a TIMAP/RACK1 
foszforilációját szabályozó jelátviteli útvonalak aktiválásának illetve gátlásának hatását a fehérje 
interakcióra. Ellenőriztük a TIMAP-RACKl interakció hatását a TIMAP prenilációra/membrán 
lokalizációjára, ehhez endotél sejtekben siRNS felhasználásával csendesítettük a RACK1 fehérjét. 
Immunfluoreszcens festéssel és a csendesített sejtek membránfrakciójának vizsgálatával 
megfigyeltük, hogy a TIMAP fehérje szintje lecsökkent a membránban. Mindezek mellett ECIS (Eiectric 
Cell-substrate Impedance Sensing) mérésekben a csendesített sejtek letapadási és barrier formáló 
képessége csökkent volt, valamint bioaktív ágensekkel történő kezelések során a maximális hatás 
elmaradt a normál sejtek válaszához képest. 
A TIMAP membrán lokalizációját a fehérje C-terminális részén található prenilációs motívum teszi 
lehetövé. A RACK1 fehérje egy új kölcsönható partnereként azonosítottuk a farnezil-transzferáz 
enzimet, mely a prenilációt végzi. Eredményeink alapján a RACK1, mint adaptor fehérje biztosítja a 
TIMAP és a farnezil-transzferáz közötti kölcsönhatást, ezáltal biztosítva a prenilációt. 
Eredményeinket a Cell Communication and Signaling folyóiratban jelentettük meg. 

Az értekezés jelenlegi helyzete: 
A disszertáció alapjául a most megjelent közlemény, és a tavaly megjelent (Boratkó A, Gergely P, 
Csortos C (2012) Cell Cycle Dependent Association of EBPSO with Protein Phosphatase 2A in 
Endothelia l Ce lis. PLoS ONE 7( 4): e35595) közlernény fog szolgálni. 
A disszertáció megírása folyamatban van. 

Nemuti Fejleszti~! Ogyn6kd; l - -
www.ujszech•nyit•rv.gov.hu 

o• 'O"' n• -
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt az Európal Unió támogatásáv~l. u Európal 
Reglo~lis Fejlesztési Al•p t~rsf in•nsz irozá~v•l v•lósul meg. 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

Anita 2009 szeptemberében jelentkezett és nyert felvételt a Debreceni Egyetem Elméleti 
Orvostudományok doktori iskolájába és azóta munkacsoportom kutató- és az Orvosi Vegytani Intézet 
oktató munkájában vesz részt. Anita a tüdő artéria endotél sejtek barrier szerepével összefüggésben 
folytatja vizsgálatait két NHERF és egy további adaptor fehérjén (RACK1). A Magyar Biokémiai 
Egyesület 2011. évi Vándorgyűlésén benyújtott poszter absztraktja alapján előadásra választották ki a 
szervezők. A 2012-ben megrendezett 42. Membrán-Transzport Konferencián szintén poszter díjjal 
jutalmazták, melynek eredményeként előadást tarthatott a zárónapon. Eredményeit szakterületünk 
egyik legjelentősebb nemzetközi konferenciáján is bemutathatta, részvételét sikeres pályázata alapján 
a FEBS támogatta és munkáját a szakmai zsűri poszter díjjal jutalmazta 2011-ben. 2012-ben 
ugyancsak sikeres pályázata alapján az EMBO támogatásával vett részt egy nemzetközi Cell Signaling 
konferencián. Kutatómunkája eredményeként eddig két elsőszerzős publikációval rendelkezik. Jelenleg 
az eddig megjelent egyik közlernény témájában végzi az NHERFl és NHERF2 összehasonlító 
vizsgálatát, azonban a téma további kutatást igényel ahhoz, hogy nemzetközi folyóiratban közlésre 
alkalmas anyag gyűljön össze. 

Anita sikeres munkája kiterjedt háttértudásából és kiemelkedő gyakorlati képességéből ered. 
Rövid megbeszélés után kísérleteit önállóan tervezi és kivitelezi, eredményeit kritikusan és 
előremutatóan értékeli. Állandó érdeklődést mutat a szakirodalom és új technikák iránt, 
kutatómunkájában erősen motivált. A szakirodalomban jártas, folyamatosan követi a témájához 
kapcso lódó frissen megjelent közléseket. 
Anita rendszeresen és aktívan vesz részt az intézeti referátumokon, a tudományos cikkek 
bemutatásában és megbeszélésében. Jó előadó és széles érdeklődést mutat a biológiai és molekuláris 
biológiai tudomány iránt. Intézetünk oktató munkájában is aktívan részt vesz, molekuláris biológia és 
orvosi kémia szemináriumokat és gyakorlatokat vezet orvostan hallgatóknak magyarul és angolul is. 
Jó a kapcsolatteremtő képessége, beszédes, barátságos és jó a humorérzéke. Intézetünkben jó 
kapcsolatot ápol mind a fiatal kutatókkal, mind az idősebb kollégákkal. 

A következő félévben Anita várhatóan közlésre előkészíti a fent említett NHERF témában elért 
eredményeit, valamint a már megjelent tudományos közléseire alapozva elkészíti doktori értekezését. 

Mindezek alapján Boratkó Anita doktorjelölti ösztöndíjának további folyósítását messzemenően 
támogatom. 

témavezető aláírása 

Nemzell Fejtoutési Ogyntiksóg l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 40 631 631 -

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt oz Európal Unió tj mogatásával, u Európal 
Region~tis Fejtesztési Alap t~rsfinanszlrodQval valósul meg. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. augusztus 15. 
műhel~ einek támogatása 

Doktori 
értekezés Adaptor proteins in the vascular endothelium 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Boratkó Anita 
Beszámolási 

!2012. szeptember 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcso latos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
Kutatási tevékenység : 
A doktorjelölti időszak alatt a TIMAP (TGF-~ inhibited membrane-associated protein) fehérje Új 
kölcsönható partnerének azonosítását tűztük ki célul. Kísérleteinkkel a többszörös fehérje-fehérje 
interakcióra képes RACK1 adaptor fehérjét azonosítottuk. A TIMAP-RACK1 kötődés többoldalú 
bizonyítását (puli-down, immunprecipitáció, immunfluoreszcencia) elvégeztük. Tanulmányoztuk a 
TIMAP/RACK1 foszforilációját szabályozó jelátviteli útvonalak aktiválásának illetve gátlásának hatását 
a fehérje interakcióra. Ellenőriztük a TIMAP-RACK1 interakció hatását a TIMAP prenilációra/membrán 
lokalizációjára, ehhez endotél sejtekben siRNS felhasználásával csendesítettük a RACK1 fehérjét. 
Immunfluoreszcens festéssel és a csendesített sejtek membránfrakciójának vizsgálatával 
megfigyeltük, hogy a TIMAP fehérje szintje lecsökkent a membránban . Mindezek mellett ECIS (Eiectric 
Cell-substrate Impedance Sensing) mérésekben a csendesített sejtek letapadási és barrier formáló 
képessége csökkent volt, valamint bioaktív ágensekkel történő kezelések során a maximális hatás 
elmaradt a normál sejtek válaszához képest. 
A TIMAP membrán lokalizációját a fehérje C-terminális részén található prenilációs motívum teszi 
lehetövé. A RACK1 fehérje egy új kölcsönható partnereként azonosítottuk a farnezil-transzferáz 
enzimet, mely a prenilációt végzi. Eredményeink alapján a RACK1, mint adaptor fehérje biztosítja a 
TIMAP és a farnezil-transzferáz közötti kölcsönhatást, ezáltal biztosítva a prenilációt. 
Eredményeinket a Cell Communication and Signaling folyóiratban jelentettük meg . 

Az értekezés jelenlegi helyzete: 
A disszertáció alapjául a most megjelent közlemény, és a tavaly megjelent (Boratkó A, Gergely P, 
Csortos C (2012) Cell Cycle Dependent Association of EBPSO with Protein Phosphatase 2A in 
Endothelial Cells. PLoS ONE 7(4) : e35595) közlernény fog szolgálni. 
A disszertáció elkészült. 
Az elővédés 2013. június 17-én lezajlott. A védés pontos időpontjáról jelenleg egyeztetés folyik 
(2013. október folyamán). 

Nemzell Fejlesztési Ogyntiksig l -
www.uJsz~chenyiterv.gov.hu 

0640UI6:JI -

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt u Európol Unió tá mogolhivol. n Európol 
Regionális Fejlesztési Alap társlinanszirozásával volósul m10g. 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Referált folyóiratban megjelent közlemény: 

Boratkó A, Gergely P, Csortos C (2013) RACKl is involved in endothelial barrier regulation via its 
two novel interacting partners, Cell Commun Signal. 2013 Jan 11;11(1):2. doi: 10.1186/1478-811X-
11-2. IF: 5.05* 

Szilágyi O., Boratkó A., Panyi G., Hajdú P.: The role of PSD-95 in the rearrangement of Kvl.3 
channels to the immunological synapse. Pflugers Arch. Epub ahead of print (2013) IF: 4,866* 

Konferencia előadások: 

Anita Boratkó: Key functions ofTIMAP in endothelial cells (előadás), 2013, Signaling pathwaysin 
cancer biology, Egerszalók 

Konferencia poszterek: 
Anita Boratkó, Pál Gergely, Csilla Csortos: Membrane localization of TIMAP is regulated by 
RACK1 adapter protein via FPFT-1 (poszter) 2012, The EMBO Meeting, Nice, France 

Boratkó Anita, Gergely Pál, Csortos Csilla: A RACK-l adapter febélje szerepe a TIMAP membrán 
lokalizációjának szabályozásában (poszter) 2012, A Magyar Biokémiai Egyesület Jelátviteli 
Szakosztályának III. Konferenciája, Esztergom 

Anita Boratkó, Pál Gergely, Csilla Csortos: Prenylation of TIMAP is regulated by RA CK l adaptor 
protein (poster) 2012, PTMs in Cell Signaling, Copenhagen, Denmark 

Anita Boratkó, Csilla Csortos: Ro le ofNHERF2 adapter protein in endothelial cells, 2013, FEBS 
Congress- Mechanisms in Biology, Saint-Petersburg, Russia 

Anita Boratkó, Zoltán Veréb, Csilla Csortos :Investigation ofthe role ofTIMAP protein in 
angiogenesis, 2013, Gordon Research Conferences- Angiogenesis, Rhode Island, USA 

12.r-, (l{) ; ~h 
~0~ ........ .. .. , .... ...... . 

doktorjelölt aláírása 

Nemzell Fejlesttési Ogyntiksév l -
www.ujszechtnyiterv.gov.hu 

D640U.63t -

MAGVARORSZÁG MEGÚJUL 

A projekt u Európai Unió támogatáYva~ az Európ•l 
Regionális Fejlesztési Alap ti rsfinanszirozáQval valósul meg. 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról 
(Térjen ki a doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 
Anita 2009 szeptemberében jelentkezett és nyert felvételt a Debreceni Egyetem Elméleti 
Orvostudományok doktori iskolájába és azóta munkacsoportom kutató- és az Orvosi 
Vegytani Intézet oktató munkájában vesz részt. Anita a tüdő artéria endotél sejtek barrier 
szerepével összefüggésben folytatja vizsgálatait két NHERF és egy további adaptor fehérjén 
(RACKl). Kutatómunkája eredményeként eddig két elsőszerzős és egy másodszerzős 
publikációval rendelkezik. Jelenleg az eddig megjelent egyik közlernény témájában végzi az 
NHERFl és NHERF2 összehasonlító vizsgálatát, mely eredményeket ez évben tervezzük 
közlésre benyújtani. 
A két megjelent elsőszerzős közleményre alapozva Anita elkészítette doktori disszertációját 
és azt az eredményes előzetes vita után a Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori 
Tanácsához benyújtotta . A Tanács An ita PhD fokozatszerzési eljárását elindította, a bíráló 
bizottságat kijelölte . PhD védésének várható időpontja 2013. október. 

O.:v.~e. ~~ Q:.; . 
témavezető aláírása 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTAT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012 . szeptember 13 . 
műhelveinek támogatása 

Doktori 
értekezés 
témáiának címe 

Doktorjelölt neve Dedinszki Dóra 
Beszámolási 1 2011. október l - 2012. 
időszak szeptember 30. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

A fehérje foszforilációk több mint 98 % -a szerin/treonin oldalláncokon keresztül történik, így 
kísérleteink a Ser/Thr specifikus protein foszfatázok két altípusa, a protein foszfatáz-l (PPl) és 
protein foszfatáz-2A (PP2A) enzimcsaládok vizsgálatához kapcsolódik. A PPl és PP2A enzimek 
szabályozó funkcióinak vizsgálatát specifikus, membránpermeabilis toxin inhibitorokkal (PP2A
specifikus ca lyculin-A (CLA) és PPl-szelektív tautomicin (TM)) és típus specifikus inhibitor fehérjékkel 
végeztük (CPI-17, KEPI és LIMK2). 

l . Membránpermeabilis protein foszfatáz inhibitor toxinak hatása leukémiás {THP-1) 
sejtek túlélésére és kemoterápiás szerek iránti érzékenységére 

Inhibitor toxinak vizsgálatát THP-1 sejtekben végeztük, és Western blot vizsgálataink alapján CLA, 
va lamint CLA és az antitumor ágens, a daunorubicin (DNR) együttes hatására növekszik az ERK-1/2, 
Akt és pRb fehérjék foszforilációs szintje, ami ezen túlélést elősegítő fehérjék aktiválására utal . Ezzel 
szemben a TM csak a pRb foszforilációjának mértékét növelte, amely a CLA kezeléshez hasonló 
túlélés növekedést idézett elő . Ez a PPl gátlás fontosságát hangsúlyozza a túlélési folyamat 
elősegítésében, és feltételezi, hogy a PP2A gátlásnak közvetett módon PPl gátló hatása is lehet. 

2. Ihibitor fehérjék azonosítása és funkciójuk vizsgálata 
Szekvencia analízissel olyan fehérjéket kerestünk, amelyekben megtalálható a CPI-17 

foszforilációs hely környezetének (ARV(foszfo )TVKYDRREL) megfelelő szekvencia. A CPI -17 
fehérjével rokon fehérjéken (KEPI, PHI-l) kívül az elemzés során a LIMK és szerológiailag 
meghatározott mell rák-antigén mutatta a legnagyobb fokú hasonlóságot. 

Megvizsgáltuk a tisztított fehérjék (PPlc, MYPTl és KEPI fragmentumok, foszfatázgátló peptidek) 
kölcsönhatásait felszíni plazmonrezonancia (SPR) elvén működő berendezéssel (Biacore-3000) 
tanulmányoztuk. A készülékkel végzett vizsgálattal igazoltuk, hogy a GST-KEPI foszforilálatlan 
állapotban is képes a PPlcó izoenzimhez kötődni . 

Mivel az MCF-7 sej tek nem tartalmaznak KEPI fehérjét, így a FLAG-KEPI fehérje sikeres 
transzfekciója lehtővé tette a KEPI tanulmányozását. Transzfektált MCF-7 sejtekben a KEPI fehérje 
foszfori lálódik a gátló szekvencián és a CLA előkezelés megnövelte a foszforiláció mértékét és ezáltal 
a KEPI fehérje foszfatáz gátló képességét. Az aktiválódott KEPI fehérje pedig megnövelte a pRb 
fehérje foszforilációs szintjét. 

Tsa201 sejtekben expresszárt FLAG-KEPI és FLAG-LIMK2 fúziós fehérjéket Rho-kináz enzimmel 
foszforiláltuk a CPI-17 foszforilációs hely környezetének megfelelő szekvencián . A foszforiláció 
hatékonyságát a foszforilációs szekvenciát felismerő anti-foszfo-CPI-17 antitesttel bizonyítottuk 
Western blot analízissel. 

3. PP1 csendesítés szerepe a pRb fehérje foszforilációjában 
Vizsgálni kívánjuk, hogy a FLAG-KEPI és a FLAG-LIMK2 inhibitor fehérjék overexpressziója és a 

Nem zeti Fejtesztési Úgyn6kség 
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06 40 631638 

A proje kt a z Európa l Unió tómogatásával, az Európai 
Regionálls Fejlos ztósi Ala p t oirsfin~nszirozásával va lósul meg. 

230



, 
SZECHENYI TERV 

PPl csendesítése hogyan befolyásolja pRb fehérje foszforilációját ill. elősegíti-e a sejtek tú lélését a 
már alkalmazott kezelések (CLA, DNR, CLA és DNR együttes alkalmazása) során. 

A fent említett eredmények kiértékelése folyamatban van, a közlernény nyár elejére várható. 

Az UV hatása a protein foszfatázok funkciójára kevésbé ismert, ezért célunk volt, hogy a miozin 
foszfatáz (MP) példáján a foszfatázok inhibitor toxinokkal (calyculin-A, tauternyeetin (TMC) és 
okadánsav (OA)), ill. Rho-kináz (ROK) általi foszforilációval történő gátlását tanu lmányozzuk UVA és 
UVB besugárzást követően. ROK gátlásához Y-27632 inhibitor tex int használtuk. HaCat keratinocyta 
sejteket kezeltük a különböző toxinokkal, majd UVA vagy UVB besugárzást követően vizsgáltuk a 
sejtek túlélését MTT assay-vel (vagy Alamar Blue proliferációs assay-vel) és megmértük a HaCat 
sejtek lizátumának foszfatáz aktivitását. Tapasztalataink szerint az egyes UV besugárzások után 
megfigyelhető tú lélés mértéke szeros összefüggésben van a foszfatáz aktivitássaL A MP MYPT 
regulátor alegységének a fő foszforilációs helyei a Thr695 és Thr850 oldalláncok, amelyek 
foszforilációjával a foszfatáz aktivitás gátolható. Foszforilációs hely specifikus antitestekkel 
megvizsgáltuk, hogy a toxinkezelések és az egyes UV besugárzásokat követően mely gátló helyeken 
nő meg a foszforilációs szint. A PPl szerepének megerősítése érdekében HaCat sejteken PPl 
csendesítést hajtottunk végre és Western blot analízissel ellenőriztük a hatását. Tanu lmányoztuk 
még a toxinek és UV besugárzások hatását a sebgyógyulás mértékére és a sejtek migrációját ECIS 
készülékkel. Balb/c kontroll és UVA besugárzott egerek bőrén TM és OA kezeléseket végeztünk, 
amelyeken epidermolitikus-hiperkeratózis tüneteit tapasztaltuk, ami szintén magyarázza a 
megnövekedett citokeratin szintet. A toxinek hatását a sebgyógyulásra in vivo Balb/c egereken is 
tanulmányoztuk. 

Ezen eredmények összesítése és kiértékelése mindkét témában folyamatban van, és a 
közlemények év végére várhatóak 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publ ikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációva l együtt) 

Poszter: 
A protein foszfatáz l szerepe a keratinociták UV érzékenységében 
Dedinszki Dóra, Sipos Adrienn, Bátori Róbert Károly, Kiss Andrea, Erdőd i Ferenc, Lontay Beáta 

Prote in foszfatázokka l kölcsönható fehérjék izolálása Biacore kötődési technikával 
Bécsi Bálint, Bátori Róbert Károly, Dedinszki Dóra, Sipos Adrienn, Lontay Beáta, Erdődi Ferenc 

Identification of LIM- kinase 2 as a novel PPl inhibitor 
Andrea Kiss, Dóra Dedinszki, Ferenc Erdődi 

~ eclt- ·~vq__; '1)6 ~ .... ..... .... .... .. ...... ... ..... .. .......... . 
doktorjelölt aláírása 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előreha ladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill . arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

A doktorjelölt az ösztöndíj első időszakában folytatta előző tanulmánya it a foszfa táz inhibitorok 
sejtek túlé lését szabályozó hatásáról. Gyakorlatilag két közlernény anyaga is összegyűlt és azok 
megírásához már csak néhány megerősitő kísérlet hiányzik. Dicséretes, hogy Újabb témába is 
kezdett (keratonociták vizsgálata) és e területen is sikereket ért el. A doktori d isszertáció megvédése 
ez év végén, jövő év elején várható. 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fejlesztési Ogynökseg 

www.uju:echenyiterv.gov.hu 
0640638 631 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUT A T ÁSI BESZÁMOLÓJA 

PROGRESS REPORT 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012 . szeptember 10. 
műhel-., einek támogatása 

Title of 
Dissertation 

Organization and distribution of CD1d receptars in relation to MHC prote ins and 
Doktori lipid rafts on the membrane of a B lymphocyte. 
értekezés 
témájának címe 

Name of Predoc Reporti n g pe ri od 

Dilip Shrestha 2011. október 1 - 2012. 
Beszámolási szeptember 30. Doktorjelölt neve 
időszak 

Brief summary of research activities in connection with the dissertation, the current state of 
the dissertation 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

In our last progress report, we described about the findings from FRET about the topology of CDl d 
receptars in relation to MHC proteins and lipid rafts in a B lymphocyte. A close relationship between 
these molecules is envisaged based on the FRET profile. Furthermore, modification of the membrane 
cholesterol with the help of either statin or methyl beta cyclodextrin (M~CD) also showed an effect in the 
association between CD ld and GMl ganglioside thus indicating the cholesterol dependency of the lipid 
raft association of CDld. However, CDld association with lipid rafts is very sensitíve to detergent 
extraction (Triton-X) like transferrin receptors, as suggested by Flow Cytometer based Detergent 
resistance test, th us suggesting that either lipid raft association of CD l d is very weak or CD l d is 
associated with a different type of lipid rafts. This observation was also corroborated by the T cell 
cytokine release assay. Disruption oflipid rafts in B cells did not have significant influence in the cytokine 
releasing properties of CD l d specifi c T cells. 

I am currently writing this manuscript I am hoping to finish it soon. I have also started writing my 
dissertation. 

l Published, accepted and submitted publications, conference lectures/posters during the predoctoral 

Nemzell Fojtosztési Ogynöks~g l -
www.ujsuchenyite rv.gov.hu 
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period (with full specification) 

Az ösztöndíjas időszakban megjelentjelfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadásokfQ_oszterek listája (teljes specifikációval ~gy_ütt} 

June 5 to June 8 , 2012 , Conference, Basel, Switzerland 
Membrane Dynamics in Physiology and Disease 

Shrestha, D., Bagosi, A., Szollosi, J. and Jenei, A., Comparative study of the three different 
fluorephore antibody conjugation strategies. Ana/ Bioanal Chem 2012 . 404: 1449-1463. 

doktorjel" t a(áí ' sa 
signature of predoc 

Supervisor' opinion of the predoctor's activity and progress of the doctoral research. Current state of 
the dissertation, expected date of submission. 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előreha ladásá ról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 

I am thankful for the pre-doctoral fellowship, T AMOP-4.2.2/B-1 0/1-20 l 0-0024, which w as offerred to my 
student Dilip Shrestha. This year we managed to publisb one reserach artide ,similarly, the second 
manuscript is also in preparation. I believe Dilip will be able to submit his thesis very soon and would be 
able to defend his thesis by the early 2013. 

i _!{6{ . 
té av~zető aláírása 

s1 ature of supervisor 

Nemzell Fejlesztési Ogynöks~g l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készult: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. szeptember 10. 
műhel')- emek támogatása 

Doktori Egy nagy stabilitású antifungális fehérje (P AF) Aspergill us ellen. értekezés 
témájának címe Szerkezet, hatásmechanizmus, és in vivo tesztelés 

Doktorjelölt neve Dr. Palicz Zoltán Beszámolási 12011. október 1- 2012. 
időszak szeptember 30. 

A doktori értekezés témájával ka pcsolatos kutatás1 tevékenység vázlatos ósszefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A témám a P enieillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (P AF) vizsgálata kísérletes 

állatmodellben. A célunk, hogy bebizonyítsuk a P AF ártalmatlan emlős szervezetekre és képes 

megakadályozni a tüdőaspergillosis kialakulását, így alkalmazható lenne a humán terápiában is. 

Korábbi kísérleteinkben kidolgoztuk az egerek intranasalis P AF kezelését. Több kísérleti modellben úgy 

találtuk, hogy a PAP-nek nincs inflammatórikus hatása. 2011 őszén beküldtük a munkám eredményeit 

összefoglaló első kéziratot, amelyet sajnos nem fogadtak el, hanem további kísérleteket kértek a bírálók. 

Az elmúlt hónapokban a következő kiegészítő kísérleteket végeztük. A korábbitól eltérően sűrűbben és a 

legnagyobb dózisban alkalmaztuk az antifungális szert. Ennek a kísérletnek is az lett az eredménye, hogy a 

szemek nincs toxikus hatása. 4 órával a kezelés után az állatok tüdejéből készült szöveti 

homogenizátumból tömegspektroszkópiával kimutattuk a PAP jelentétét és in vivo körülmények között 

bebizonyítottuk antifungális hatékonyságát Aspegiilus nidulans ellen. A cikk ismételten be lett nyújtva 

bírálatra az Antimicrobial Agents and Chemotherapy nevű amerikai tudományos folyóirathoz 2012 

júniusában. Pillanatnyilag a bírálatra várunk és bízunk abban, hogy a jelentős befektetett munka után most 

már el fogják fogadni. 

Ezt követően egy Aspergilius-szal fertőzött állatrnodell létrehozását valósítottuk meg. Spórát juttattunk 

immunszuprimált egerek tüdejébe, majd a fertőzés tényét szövettani vizsgálattal igazoltuk Sikerült egy 

olyan modellt létrehozni, amelyben a martalitás l 00% ért el l O nap alatt. 

Jelenleg folynak azon kísérletek, amelyben Aspergilius-szal megfertőzött egereken vizsgáljuk a PAP 

hatását különböző adagolási módok mellett. Célunk kimutatni, hogy a P AF in vivo képes megakadályozni 

az Aspergillus törzsek megtelepedését vagy visszaszorítani fejlődésüket a tüdőben és ezáltal 

gyógyszerként is alkalmazható lehet a humán gyógyászatban is. 

Nomtell Fejteoztést Ogyn!Sksóg l -
www.u)suehenytterv.gov.hu 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes spec1fikác1óval eqyütt) 
Bírálatra beküldött kézirat: 

Palicz Zoltán, Jenes Ágnes, Fűzi Márta, Miszti-Blasius Komél, Hegedűs Csaba, Virág László, Kollár 
Sándor, Kovács Ilona, Emri Miklós, Márián Teréz, Leiter Éva, Pócsi István, Csősz Éva, Kalló Gergő , 
Csernoch László, Szentesi Péter (20 12) In vivo application of a small molecular weight antifirngal 
protein of Penici/lium chrysogenum (P AF). Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

l li' 1 · . 1) 
\,. ..... ]l....lv ... ~ v . 

···· '·· ······················ ······· ·· ········ 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére .) 

Palicz Zoltán kutatási területe egy újonnan kifejlesztett antifungális szer in vitro és in v ivo tesztelése és 
a szer tüdő aspergillosis elleni használatának v izsgálata. A projekt magvalósítása során számtalan, 
előre nem tervezett nehézséggel nézett már szembe, amelyek nagy részét sikeresen megoldotta. 
Kísérleteiben állatmodellekkel dolgozik és az egerek különböző kezelését rutinszerűen, önállóan végzi. 
Kidolgozott egy eljárást, amely segítségével sérülésmentesen tudja a vizsgálni kívánt szereket és 
fertőző anyagokat az egerek tüdejébe juttatni. Az eddigi eredményeiből született elsőszerzős cikkét az 
első közlésre való benyújtáskor elutasították és további kísérletek elvégzését kérték. Ezek sikeresen 
befejeződtek és javított kézirat most van bírálat alatt az Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
újságnáL Pillanatnyilag is folynak azon állatkísérletei, amelyben a fertőzött egerek meggyógyítása a 
cél. A PAF kezelés melletti kiegészítő kezelések vizsgálatával próbálja növeini a fertőzött egerek 
túlélését. Ezen kísérletek remélhetőleg sikerrel be fognak fejeződni az elkövetkező néhány hónapban 
és megalapozzák majd Palicz Zoltán második elsőszerzős cikkét. A doktori értekezés benyújtásának 
várható ideje 2013 . május. 

St{.i(A .(?:lk_ 
••.. t .'" .. • . .••.•.........•.......•... . ... . ••• 

témavezető aláírása 
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Regionálls Fojtesztési Alap társfinanszlrozbával V1116sul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013 . március 4 . 

műheh einek támogatása 
Doktori 
értekezés 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Dr. Ruzsnavszky Ferenc 
Beszámolási 

j 2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

A krónikus kalcium antagonista (nifedipin) kezelés hatásának tanulmányozása során azt 
tapasztaltam, hogy beta-adrenerg stimulus hatására (izoproterenol 10-8M) az akciós potenciál plato 
emelkedése és az akciós potenciál rövidülése nem egyidőben következnek be. Epicardiális és 
midmyocardialis sejteken, izoproterenol jelenlétében, előbb a plato emelkedése tapasztalható, majd 
ezt követi az akciós potenciál időtartamának csökkenése. Endocardialis sejteken viszont, a beta
adrenerg stimuláció csak plato emelkedést okoz az akciós potenciál rövidülése nélkül. 

Az ionáramok mérésével megállapítottam, hogy jelenség hátterében, az ioncsatornáknak, a beta
adrenerg stimulus hatására bekövetkező eltérő aktiválódása áll. Izoproterenol jelenlétében az L
típusú kalciumáram (Ica-L) amplitúdójának a növekedése időben megelőzi a késői káliumáram lassú 
komponensének növekedését (IK5 ). 

Hasonló eredményre vezettek az akciós potenciál -clamp méréseim is, nevezetesen, izoproterenol 
jelenlétében a befelé irányuló áramkomponens megjelenése időben megelőzi a kifelé irányuló 
áramét. 

A további kísérletekben foszfodieszeráz-gáltók alkalmazásával próbálom meg kideríteni, hogy a 
foszfodieszteráz izoformák, az intracelluláris kompartmentalizáció milyen mértékben lehet felelős a 
tapasztalt jelenségekért. 

Az értekezésem alapjául szolgáló társszerzős közleményeim 2012 októbere előtt már megjelentek. 
A jelenlegi kísérleteim eredményeiből az elsőszerzős közleményern kézirata, várhatóan, ez év 
júliusában kerül bekü ldésre. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartot t 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

2012. októbere óta nem vettem részt tudományos konferencián, nem jelent meg publikációm. 

Nemzell Fejlesztési Ögynökség l -
www.ujszechonylteN.gov.hu 

06 40 6ll 6ll -

A projekt az Európai Unió támogatásóva l, az Európal 
Regionálls Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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J. ~~~&~ 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

Ruzsnavszky Ferenc Ph.D. hallgató 2012. oktébere óta az elsőszerzős közleményéhez szükséges 
kísérleteket végzi. Kutató munkájával az előzetes terveknek megfelelően halad. A kísérletek jelenlegi 
állása alapján, ez a kézirat, várhatóan, 2013 júliusában kerül bekü ldésre. A védés időpontja a kézirat 
elfogadásának függvénye, amit 2013 évvégére tervezzük. 

Támogatom az ösztöndíj további folyósítását Ruzsnavszky Ferenc részére. 

--t )/ J ( 
(/~: 1~ 

témav ztő a1~1rása 

Nomzoli Fe)t•nté•l Ogynőkség 
www.uj~tcchcnyitcrv.gov.hu 

06 -'O 638 638 

A projekt az Európal Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap tár~finanszCroz~sával v<llósul meg. 

238



, 
~ SZECHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. augusztus 31. 

műheh einek támogatása 
Doktori 

Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket 
értekezés 
témájának címe 

kialakító ionáramokra 

Doktorjelölt neve Dr. Ruzsnavszky Ferenc 
Beszámolási 

12012. október 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

A krónikus kalcium antagonista (nifedipin) kezelés hatásának tanu lmányozása során azt 
tapasztaltam, hogy beta-adrenerg stimulus hatására (izoproterenol 10-8M) az akciós potenciál plato 
emelkedése és az akciós potenciál rövidülése nem egyidőben következnek be. Epicard iális és 
midmyocardialis sejteken, izoproterenol jelenlétében, előbb a plato emelkedése tapaszta lható, majd 
ezt követi az akciós potenciál időtartamának csökkenése. Endocardialis sejteken v iszont, a beta
adrenerg stimuláció csak plato emelkedést okoz az akciós potenciál rövidü lése nélkü l. 

Az ionáramok mérésével megállapítottam, hogy jelenség hátterében, az ioncsatornáknak, a beta
adrenerg stimulus hatására bekövetkező eltérő aktiválódása áll. I zoproterenol jelenlétében az L
típusú kalciumáram (Ica-L) amplitúdójának a növekedése időben megelőz i a késői káliumáram lassú 
komponensének növekedését (IK5). 

Hasonló eredményre vezettek az akciós potenciál-clamp méréseim is, nevezetesen, izoproterenol 
jelenlétében a befelé irányuló áramkomponens megjelenése időben megelőzi a kifelé irányuló 
áramét. 

A további kísérletekben az IBMX-et, mint foszfodieszeráz-gátlót használtam. Megállapítottam, hogy 
a nem specifikus foszfodieszteráz-gátló IBMX előkezelés után, az izoproterenol hatására az akciós 
potenciál platójának emelkedése és az időtartamának rövidülése egyszerre következ ik be. 
Vizsgáltam a beta receptorok különböző altípusainak esetleges szerepét is. Szelektív beta-l 
receptorgátló (CGP-20712A) alkalmazása során az adrenerg stimuláció az akciós ptenciál platójának 
emelése mellett nem volt képes az akciós potenciál id őtartamát rövidíteni, ezzel ellentétben nyújtotta 
azt. A beta-2 receptorok gátlása során (ICI 118551) a nem szelektív beta-adrenerg stimuláció az 
akciós potenciál platópotenciálját emelte, és az akciós potenciál id őtartamát rövidítette, azonban a 
két hatás között korábban megfigyelt időbeli eltérés eltűnt . Beta- l és beta-2 receptorok együttes 
blokkolása során az ezután alkalmazott izoproterenol akciós potenciálra kifejtett hatásai nem voltak 
megfigyelhetőek. 
Önmagában sem a foszfodieszteráz-gátlás, sem a specifikus beta- receptor blokkolók alka lmazása 
nem változtatta meg az akciós potenciálok morfológiáját. 
Eredményeim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szívizomsejteken időben eltérően 
aktiválódó kalcium- és káliumáramokért a különböző beta-receptor alt ípusok, és az intracelluláris 
foszfodieszterázok okozta kompartmentalizáció lehet a felelős. 

Az értekezésem alapjául szolgáló társszerzős közleményeim 2012 oktébere előtt már megjelentek. 
A jelenlegi kísérleteim eredményeiből az elsőszerzős közleményern kézirata, várhatóan még e 
hónapban (2013 szeptembere) beküldésre kerül. 

l Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 

Nemzeti Fejlesztrtsl Ogynekség 
www.ujszechtnyiterv.gov. hu 

06,0 63. 6:U 

A projekt az Európai Unió támogatásávat. az Európai 
RegionáHs Fcjl~sztési Alap társrin01nsziroz~sáv.1l valósul meg. 
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konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval eqyütt) 
Poszter, Magyar Elettani, Farmakológiai és Mikrocirkulációs Társaságok 2013. évi közös Tudományos 
Kongresszusa, Budapest, 2013. június 5-8. 
Ruzsnavszky Ferenc, Szabó László, Szentandrássy Norbert, Kistamás Kornél, Hegyi Bence, 
Váczi Krisztina, Horváth Balázs, Pál Balázs, Magyar János 
Az FK506 hatása kutya szívizomsejtek akciós potenciál morfológiájára és ionáramaira 

Előadás, Magyar Kardiológusok Társasága 2013 . évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 2013. 
május 8-11. 
Ruzsnavszky Ferenc, Szabó László, Szentandrássy Norbert, Kistamás Kornél, Hegyi Bence, 
Váczi Krisztina, Horváth Balázs, Pál Balázs, Magyar János 
Az FK506 hatása kutya szívizomsejtek akciós potenciál morfológiájára és ionáramaira 

A benyújtani tervezett cikk címe és szerzői; 
Ferenc Ruzsnavszky, Bence Hegyi, Kornél Kistamás, Krisztina Váczi, Balázs Horváth, Norbert 
Szentandrássy, Tamás Bányász, Péter P. Nánási, János Magyar 
Asynchronous activation of calcium and potassium currents by isoproterenol in canine ventricular 
myocytes 

h ... ~.~.~ .~ .. ~ 
doktorjelölt a~.f~~ 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 

Ruzsnavszky Ferenc Ph.D . hallgató 2012. októbere óta az elsőszerzős közleményéhez szükséges 
kísérleteket végzi. Kutató munkájával az előzetes terveknek megfelelően halad. A kísérletek jelenlegi 
állása alapján, ez a kézirat, várhatóan, 2013 szeptemberében kerül beküldésre. A védés időpontja a 
kézirat elfogadásának függvénye, amit 2013 évvégére tervezzük. 

Nemzeti Fejlentesi Úgynókség 
WtNW.ujszechenyiterv. gov. hu 

0640 631631 

A projekt az Európai Unió támogatásával. az Európal 
Region~lis Fejlesztési Alap társlinanszirozás:lvalva lósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. július 15. 

műhelveinek támogatása 
Doktori 
értekezés Módosult raktár által vezérelt kalcium belépés a MSTNcmpt-dllAbc egerekben 

témájának címe 

Doktorjelölt neve Geyer Nikolett Beszámolási 
1 2013. április l-július 31. 

időszak 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Célkitűzés L: SOCE molekulák és elektro-mechanikai kapcsolatban résztvevő fehérjék relatív 
mennyiségének meghatározása 

Eredmények I.: Westem-blot analízis során azt találtuk, hogy a SOCE-ban résztvevő két 
kulcsszereplő, a STIMl és Orail endogén fehérjeszintű relatív eloszlásamintegy 40-
50%-kal csökkent a compact egerek izmában a kontrollhoz képest. A vázizom 
elektro-mechanikai kapcsolatában résztvevő fehérjék (RyRl, DHPR, Casql, SERCA, 
PMCA, TRPC l) molekuláris fehérjeszintű vizsgálata során is hasonló eltéréseket 
tapasztal tunk. 

Célkitűzés II.: SOCE funkcionális tulajdonságainak tanulmányozása 
Eredmények II.: A belső raktár ürülését követően, az EC térből belépő kalcium hatására kialakult 

tranziens csúcsát az SR Ca2+-tranziens amplitúdójára normalizáltuk. A SOCE/SR 
Ca2+-tranziensek hányadosának arányában is jelentős eltéréseket találtunk, 
nevezetesen a compact egerek esetében ez a hányados szignifikánsan kisebbnek 
adódott. Kísérleteinket specifikus SOCE gátló jelenlétében is elvégeztük. 

Az eredményeket a szakterület vezető folyóiratainak egyikében hamarosan publikálni fogjuk. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség l -
www.ujs zachenyitarv.gov.hu 

o& 'o 638 ua -

A proJekt az Európai Unió lámogatásilval, az Európal 
Regionális Fejlesztési Alap társlinanszlrozasával valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott konferencia 
előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

A Magyar Elettam Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar 
Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Budapest, 2013. június S-8. 
Geyer Nikolett, Bodnár Dóra, Oláh Tamás, Csernoch László, Sztretye Mónika, Módosult raktár által vezérelt CtJ+
belépés a Mstnúnpt-d'IAin· egerek vázizmában 

International Union ofPhysiological Sciences (IUPS Conference), Birmingham, July 21 -26,2013 
Mónika Sztretye, Nikolett Geyer, Dóra Bodnár, Anna Farkas, Tamás Oláh, László Csernoch: The MstnCmpt
di1Abc mice. A mouse model to stucfy in vivo muscle weakness and SOCE 

w(wleJt ............................ . 
orjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 
Az utóbbi egy évben Nikolett teljesítette a vállalásokat és a tudományos munka célkitűzéseit . 
Eredményittöbb tudományos konferencián mutatta be és nemzetközi folyóiratokban kívánjuk 
publikálni. Továbbá ezen eredmények alkotják doktori disszertációja vázát, melyet terveink szerint 
2014- ben megvéd. Munkájával és hozzállásával teljesen elégedett vagyok. 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fejleszt,sl Ogynlikdg l -
www.ujszechonyiterv.gov.hu 

06 1;0 638 638 -

A proje kt az Európa l Unió támogatásával, at Európal 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. március 14. 

műhelyeinek támogatása 
Doktori értekezés 

Protein foszfatázok kölcsönható partnereinek vizsgálata 
témájának címe 

Doktorje lölt neve Kerekes Éva 
Beszámolási 

! 2012 . október 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenleqi helyzete 

Kutatási tevékenységem egyik felében egy Drosophila protein foszfatáz 1 (PP1) enzimmel 
feltehetően kölcsönható és glikogénkötő génterméket vizsgáltam (CG9238). A CG9238 fehérje a 
humán RS fehérje homológja, és hasonlóan ahhoz, a glikogén metabolizmusban lehet szerepe. 
Előzetes vizsgálatokkal munkacsoportunk bizonyította a CG9238 géntermék PP1 katali t ikus 
alegységével és glikogénnel való kölcsönhatását . A doktorjelölti ösztöndíj ideje alatt az á ltalunk 
létrehozott CG9238 géncsendesített törzsekben és szegedi együttműködő partnerünk által készített 
deléciós mutáns törzsekben RT-PCR kísérletekkel igazoltam a kontroll törzshöz képest csökkent 
génexpressziót. Irodalmi adatokból ismert, hogy a CG9238 gén befolyásolhatja a Drosophila 
élethosszát, ezért összehasonlítottam a jellemzett törzsek életképességét. Ezután további vizsgálatok 
céljából a CG9238 gén termékével paralóg CG9619 génre csendesített törzseket hoztam létre, ezen 
törzsek életképességi vizsgálata jelenleg is tart. 

Kutatási tevékenységem másik felében munkacsoportunk 2012 ősztől kezdett új kutatásában 
veszek részt, ahol a protein foszfatázok DNS sérülésre adott válaszmechanizmusban betö ltött 
szerepét vizsgáljuk. Munkánk során svájci együttműködő partnerünk U20S sejteken végzett előzetes 
eredményei alapján kiválasztottunk két foszfatáz, a PP2A haloenzim B" regulátor alegységet 
(PR48B") és a PP2Cepsilon/PPM1L foszfatázt . Ezek kölcsönható fehérjéit kerestem élesztő kéth ibrid 
szűréssel. Ezért először létrehoztuk az élesztő kéthibrid szűréshez szükséges PR48B" illetve a PPM1L 
cONS-t tartalmazó konstruktokat. A PPM1L cDNS-ét tartalmazó vektorral eddig 5 kö lcsönható 
partnert azonosítottunk, amelyeknek ellenőrzése jelenleg is tart. A PR48B" cDNS-ét tartalmazó 
vektorral végzett szűrés alkalmával kiderült, hogy a gént teljes hosszúságában tartalmazó konstrukt 
nem használható élesztő kéthibrid szűrésre, mivel a képződött fehérje transzaktivá ló hatássa l 
rendelkezik. Ennek kiküszöbölése érdekében, a PR48B" cDNS-ének egy rövidebb, a második EF-hand 
domént nem tartalmazó formáját kívánjuk klónozni a szűréshez szükséges vektorba. E mellett 
előkísérleteket végeztem a svájci együttműködő partnerünktől kapott U20S sejteken, a további 
sejtes munkához szükséges módszerek beállításához. 

Nemuti Fejleszthi Ogynökség 
'WWW.ujstechtnyiterv.gov.hu 

06-'0638631 

A projokl oz Európal Unió támoga tasávol, az Európal 
Ro g ionálls Fejlcsztösi Ala p társf inanszfrozásával valósul meg. 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publ ikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval eqyütt) 

2012. december 10.-22.-ig látogatást tettem svájci együttműködő partnerünk, Dr. Stefano Ferrari 
laboratóriumában (University of Zurich, Institute of Molecular Cancer Research). Az út során 
megismerhettem a kutatócsoport munkáját, az Intézetünkben tervezett sejttenyésztéses munkák 
beindításához szükséges alapvető módszereket sajátíthattam el, illetve egyeztettünk közös munkánk 
folytatásá róL 

... ~\.0 ... ~\! .~ ......... . 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
dokton értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását} 

Kerekes Eva CG9238 funkció vizsgá latára irányuló munkái elhúzódtak, mert a géntermék glikogén 
anyagcserét szabályozó funkcióját genetikai vizsgálatokkal nem sikerült alátámasztani. Ezért kezdtük 
el a hosszú időt igénylő életképesség vizsgálatokat. Az utóbbiak előzetes eredményei biztatóak. Az 
eddig elért eredmények és jelenleg is folyó kiegész ítő kutatások várható eredménye alapján úgy 
gondolom, hogy ebből a témából készülhet el elsőszerzős közleménye. Ennek benyújtására 2013. 
első felében kerül sor. Szegedi együttműködő partnerünk váratlan halála miatt sajnos a téma 
folytatására nem láttam lehetőséget. Ezért javasoltam, hogy kapcsolódjon be a TAMOP 4.2.2 
keretében megkezdett témába . Az új kutatási terület módszertanát megismerte, és az élesztő 
kéthibrid szűréssel több foszfatáz kölcsönható fehérjét is azonosított. Ezek egyikének jellemzése 
lehetőséget ad számára egy társzerzős közlernény anyagának összeállítására. Utóbbi elkészülése 
bizonytalan, az év második felére várható. A disszertáció benyújtására a két kézirat összeállítása 
után kerülhet sor. 

A doktorjelölt eddigi munkája a lapján reális esélyt látok arra, hogy a cikkek kísérletes anyagát az 
ösztöndíj ideje alatt összeállítsa, ezért kérelmét támogatom 

OJdL~([t~.'·~ .. ....... _____. 
t~mavezető aláírása 

Nemu ti Fejlesztési Ogynakség 1 - r;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;-;;n 
www.uj~::r:Gchenyit e rv.gov.hu 

06 "'638 631 -

A projekt az Eur6pai Unió t6mogatásáv~l, az Eunlpal 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készi.Jit: A Debreceni Egyetem tudományos képzés1 

Debrecen, 2013. augusztus 31. 
műhelveínek támogatása 

Doktori 
értekezés Protein foszfatázok kölcsönható partnereinek vizsgálata 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Kerekes Éva 
Beszámolási 

! 2012. október l. 
időszak kezdete 

A dokton értekezés témájával kapcsolatos kutatás1 tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenleg_í helyzete 

Kutatásí tevékenységem egyik felében egy Drosophila protein foszfatáz l (PPl) enzimmel 
feltehetően kölcsönható és glikogénkötő génterméket vizsgáltam (Gbs-70E) . A Gbs-70E fehérje 
konzervált doménjai alapján azt fe ltételeztük, hogy a Drosophila glikogén metabolízmusában játszhat 
szerepet. Munkacsoportunk bizonyította a Gbs-70E géntermék PPl katalitikus alegységével (PP1c) és 
glikogénnel való kölcsönhatását, illetve hatását a PPl aktivitására . A doktorjelölti ösztönd íj ideje alatt 
az általunk létrehozott Gbs-70E géncsendesített törzsekben, a szegedi együttműködő partnerünk 
által készített deléciós mutáns törzsekben, és P-elem tartalmú törzsekben RT-PCR kísérletekkel 
igazoltam a kontroll törzshöz képest csökkent Gbs-70E génexpressziós szintet. Irodalmi adatokból 
ismert, hogy a Gbs-70E gén befolyásolhatja a Drosophila élethosszát, ezért összehasonlítottam a 
jellemzett törzsek életképességét. Ezután egy másik, színtén konzervált PPlc-, és glikogénkötő 
doménnel rendelkező fehérje, a Gbs-76A géntermék vizsgálatával is fog lalkoztam. Gbs-76A 
csendesített törzseket hoztam létre, majd ezeknek a törzseknek is megvizsgáltam az élethosszát. A 
két kísérlettel hasonló eredményt kaptam : a csökkent Gbs-70E illetve Gbs-76A génexpressziét 
mutató törzsek jelentősen tovább éltek a kontroll törzsnéL Viszont a legalacsonyabb Gbs-70E 
expressziós színtű törzs szignífikánsan rövidebb ideig élt, mint a kontroll . Megvizsgálva ugyanezen 
mutáns törzsek glikogén tartalmát és foszforiláz aktívítását, nem talá ltam jelentős eltérést a kontroll 
törzsekhez képest. Jelenleg egy Gbs-70E - Gbs-76A kettős mutáns törzs előállításán dolgozom, 
ennek a törzsnek a vizsgálatával bizonyíthatjuk a Gbs-70E és a Gbs-76A gének átfedő funkcióját, 
illetve együttes szerepét. 

Kutatási tevékenységem másik felében munkacsoportunk 2012 ősztől kezdett új kutatásában 
veszek részt, ahol a protein foszfatázok DNS sérülésre adott válaszmechanizmusban betöltött 
szerepét vizsgáljuk. Munkánk során svájci együttműködő partnerünk U20S sejteken végzett előzetes 
eredményei alapján kíválasztottunk két foszfatáz, a PP2A haloenzim B" regulátor alegységet 
(PR48B") és a PP2Cepsílon/PPM1L foszfatázt. Ezek kölcsönható fehérjéit kerestem élesztő kéthibrid 
szűréssel. Ezért először létrehoztuk az élesztő kéthibrid szűréshez szükséges PR48B" illetve a PPMll 
cONS-t tartalmazó konstruktokat. A PPMll cDNS-ét tartalmazó vektorral eddig 5 kölcsönható 
partnert azonosítottunk, melyek közül az Ig kappa és a béta-globin fehérjékkel való kölcsönhatást 
immunprecipitációval is alátámasztottuk. A PPMll és az Ig kappa kölcsönhatásának jellemzése 
jelenleg is tart. A PR48B" cDNS-ét tartalmazó vektorral végzett szűrés alkalmával kiderült, hogy a 
gént teljes hosszúságában tartalmazó konstrukt nem használható élesztő kéthibrid szűrésre, mível a 
képződött fehérje transzaktíváló hatással rendelkezik. Ennek kiküszöbölése érdekében, a PR48B" 
cDNS-ének egy rövidebb, a második EF-hand domént nem tartalmazó formáját klónoztam a 
szűréshez szükséges vektorba . Ezzel a konstrukcióval végeztem el az élesztő kéthibrid szűrést, 
amely során 12 kölcsönható partnert találtam. Jelenleg a kölcsönhatások ellenőrzését végzem, illetve 
a két gén expressziójának U20S sejtekben való csendesítése, és a csendesítés életképességre 
kifejtett hatásának vizsgálata folyik. 

A projekt u Európal Uni 6 támogatáúval. az Európal 
Regionális Fejluztési Alap társfínanszfrozháVIII valósul meg. 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
Tanulmányút : 2012. december 10.-22.-ig svájci együttműködő partnerünk, Dr. Stefano Ferrari 

laboratóriumában (University of Zurich, Institute of Molecular Cancer Research). 

Előadás: l.)Signaling pathways in cancer biology atraining course. Egerszalók. 2013. május 24.-26 . 
Kerekes Éva : Investigatien of the human RS homolog Drosophila CG9238 

2.)Scientific Days of the Doctoral School of Molecular Medicine. Debrecen, 2013.szeptember3. 
Kerekes Éva: Searching for the function(s) of the CG9238 gene in Drosophila 

Poszter: Europhosphatase 2013 : Protein Phosphatases in Health and Disease. Izrael, Rehovot. 
2013 . július 7.-12 . Eva Kerekes, Endre Kokai, Ferenc Paldy, Janos Gausz, Peter Friedrich, 
Viktor Dombradi : Searching for the function(s) of the CG9238 gene in Drosophila 

.~~~.~~····~·~· ·· ··· · 
Kerekes Éva 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 

Kereke Éva ösztöndíjas időszaka alatt gyakorlatilag befejezte a drosophila Gbs-70E gén funkcionális 
vizsgálatát, és kiegészítette azt a Gbs-76A vizsgálatávaL Az erről szóló poszterével e lső díjat nyert az 
Europhosphatases 2013 nemzetközi konferencián. Elsőszerzős közleményének összeállítása 
folyamatban van . 
Ezzel párhozamosan sikeresen beállította a DDR mechanizmusában szerepet játszó foszfatázo k 
kölcsönható fehérjéinek kimutatását. Számos új kölcsönható partnert azonosított, ezek közül a 
legfontosabbak vizsgálata jelenleg folyik. Ebből a témából tervezzük második szerzős cikke 
elkészítését. A doktori disszertáció benyújtása a két cikk elfogadása után, előre lá thatóan egy év múlva 
várható. 

. \ 

[t ,l\q) 
Do~.b~·á·d ~~~ kt·~~· .............. . 

A proJekt az Európal Unió támogatásával, az Európal 
Regionális Fejlesztési Alap tlirsfinanszirozásával ~Lósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
A Debrecen~ Egyetem tudományos képzési 

műhel)l em ek támogatása 

Készült : 
Debrecen, 2013. február 4. 

! Doktori 
1 A humán plazmaproteomot reprezentáló Analitkönyvtár létrehozása, jellemzése 

értekezés és felhasználása monoklonális antitestproteomikai alapú antigénazonosításra 
témájának címe 

Beszámolási l 
1 Doktorjelölt neve Kovács András időszak kezdete 2012. szeptember l. 
L__------------~-

A dokton ertekezés témáJával kapcsolatos kutatás1 tevékenység vázlatos osszefoglalóJa, az értekezés 
·elenle 1 hel zete 

l 
A doktorje lölt i időszakban az Analitkönyvtárat manaklonális antitestproteomikai alapú 
antigénazonosításra használtam: 
l) Először olyan antitesteket tartalmazó keverékekkel szűrtem, melyek antigénjei ismeretlenek. Az 
eredmények értéke lése során kiválasztom azokat a frakciókat, melyek erős pozitív szignált 
produ ká ltak az antigén-antitestreakció során. 
2) A második lépésben a pozitív frakciókat a keverékben lévő antitestekkel egyedi leg reagáltattam. 
3) A második szakaszban pozitívnak ítélt frakciókat kiválasztottam, majd immunprecipitációnak 
vetettük alá. 
4) Az immunprecipitáció eluátumában lévő fehérjéket SOS-poliakrilamid-gélelektroforézissel 
választottuk el, majd szaigáitató partnerek tömegspektrometriával elemezték. 

J 
l 

l 
l 
J 

5) A v izsgálatok eredményeképpen 8 antitesthez tartozó antigént sikerült meghatározni. . 
6) Az értekezés alapjául szolgáló második és harmad ik közlernény kézi rata elkészült, ebből egy kerül t i 
elfogadásra, a másik j elenleg a bírálat fázisában van . l 
7) Az értekezésen és a téziseken folyamatosan dolgozom, véglegesítésére a 6 . pontban említett j 

közlernény (ld. még alább) elfogadása utáni időszakban kerül sor. j 

1 Az ösztondi]as Időszakban me9Jelent/elfogadott/közlésre bekuldótt publikációk, megtartott 
i konferencia előadások/poszterek l1stája (telJeS spec1fikác1óval együtt) 

l 

! Elfogadott kczlemény: 
j Kovács A, Guttman A (2013) Medicinal chemistry meets proteomics: fractionation of the human 
; plasma proteorne. Curr. Med. Chem. 20(4), 483-490. ( review) , IF: 4,859 
! Beküidött közlemény: 
! Kovács A, Patai Z, Guttman A; Kádas J, Takács L, Kurucz I : Fractionation of the human plasma 
j proteome fo r manaelonal antibody preteam ics-based biomarker discovery 2: Antigen identif ication by 
L_<!<?!_ blot array screen ing. Electrophoresis 

doktorjelölt aláírása 

Nomzull F<-,IH.r!ésl Ogyn~ks{g 
www.uj'l le.!<.henviterv.gov.hu 

064063863& 

A projekt a~ Eur6pai Uni6 tántogat~sával. az Európ31 
R~glo"áli• Fejlo.&ztési Alap tár•finan$1;iroú!oával v~:ósul mey. 

! 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (TérJen k1 a 
doktori értekezés Jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható ideJére, lll. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíi további folyósítását) 
Doktorjelölti időszakának 2012 szeptember óta eltelt idejében Kovács András igyekezett tartani 

1 magát a munkatervben leírtak üteméhez. A projekt kísérletes részét befejezte, melynek során biztató 1 

1 eredményeket ért el az Analitkönyvtár monoklonális antitestproteomikai felhasználhatóságát illetően. !' 

A munkájának második fázisát leíró kézirat beküldése mellett az értekezés irodalmi áttekintésének 
alapjának nagy részét adó, már elfogadott review közleményben is első szerző volt. Értekezésének l 
benyújtási időpontját nagyban meghatározza a jelenleg bírálat alatt álló kézirat elfogadásának ideje, ! 
mely után a disszertáció véglegesítése és a védés megszervezése megtörténhet. Mindezek alapján 
Kovács András számára a továbbiakban is javaslom a doktorjelölti ösztöndíj folyósítását. 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fejlentési Ogynökseg 
www.~js%echenyiterv.gov.hu 

11440&:18638 

A projekt u Európai Unió támogatás~val, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap Ursfinanszírozásával valósul meg . 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

l TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 

L-~A __ D_e_b_r_ec~e~n=i~E~g~yre~t~e=m~tu=d~o~m~á~ny~o~s--k_é_pz_e_'s_i __ ~--------------------------------------~ műhel~einek támogatása Debrecen, 2013 . augusztus 15. 

értekezés A humán plazmaproteomot reprezentáló Analitkönyvtár létrehozása, jel lemzése 

l 
Doktori l 

, témáiának címe és felhasználása mcnoklonális antitestproteomikai alapú antigénazonosításra 1 

1 Beszámolási l l 
!~ _o_o_k_to_r_je_l_ö_lt_n_e_v_e~_K_o_v_á_c_s_A_n_d_r_á_s __________ ~~id~ó~'s~z~a~k~k~e~z~d~e~te~--~2_0_1_2_._s_z_e_p_t_e_m_b_e_r_l_. ________ , 

l A dokton értekezés témáJával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos osszefoglalója, az értekezés i 
'elenle 1 hel zete ! 

A doktorjelölti időszakban befejeztem egy olyan módszer kifejlesztését, mely a mintaelőkészítési l .. 
, fázis - egy, a humán plazmaproteamet reprezentáló Analitkönyvtár előállítása - során l 
: plazmafehérjék natív állapotának megőrzésére törekszik, majd a monoklonális antitest-proteomika- i 
; tömegspektromet ria munkafolyamatát használja fehérjék azonosítására . ! 
1 l) Az Analitkönyvtárat először olyan antitesteket tartalmazó keverékekkel szű rtem, melyek 
i antigénjei ismeretlenek. Az eredmények értékelése során kiválasztottam azokat a frakciókat, melyek 
l erős pozitív szignált produkáltak az antigén-antitestreakció során. 
i 2) A második lépésben a pozitív frakciókat a keverékben lévő antitestekkel egyedileg reagáltattam. 
: 3) A második szakaszban pozitívnak ítélt frakciókat kiválasztottam, majd immunprecipitációnak 
; vetettük alá . 1 

' 4) Az immunprecipitáció eluátumában lévő fehérjéket SDS-poliakrilamid-gélelektroforézissel l 
: \,á iasztottL:i< el, majd szaigáitató partnerek tömegspektrometriával elemezték. 
i 5) A vizsgálatok eredményeképpen 8 antitesthez tartozó antigént sikerült meghatározni. 
j 6) Az értekezés alapjául szolgá ló második közlernény megjelent, a harmadik pedig elfogadásra i 
i került. i 
17) Az értekezés és a tézisek az előzetes bírálatra beadásra kerülő verzió kialakításának fázisában i 
; vannak. 
~ --------------------------------------------------------------------------~ 

ÍAz-Ösz~ondíJas rdőszakban megjelent/elfogadott/kozlésre bekuldott publlkácrók, megtartott 
l konferencia előadások/poszterek lrstá] a (teljes specrfikációval egyutt) 
! Megjelent közlemény: 
! Kovács A , Guttman A: Medicinal chemistry meets proteomics: fractionation of the human plasma 
~ prcteome, Current Medicinal Chemistry 2013, 20: 483-490, (review) 
: Effogaaott közlemény: 
! Kovács A, Patai Z, Guttman A; Kádas J, Takács L, Kurucz I : Fractionation of the human plasma 
! pret eame for monoclonal antibody proteomics-based biomarker discovery 2: Ant igen identification by 
~ot biotarray screening, Electrophoresis 2013 

... 14: .. ~~· ~ ·~····~~·~···. 
doktorjelölt aláírása 
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... ~. SZÉCHENYI TERV 

[ Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a dokton téma előrehaladásáról (Térjen k i a 1 
dokton értekezés elenie i hel zetére ben ú 'tásának várható ide 'ére. ~ 
Doktorjelölti i dőszakának 2012 szeptember óta eltelt idejében Kovács András tartotta magát a i 

l munkatervben leírtak üteméhez. A projekt kísérletes részét befejezte, melynek eredményeképpen az l 
! Anal itkönyvtárat sikeresen használta fel monok!onális antitestproteomikai alapú antigénazonosításra. 

l
. A munkájának m ásodik fázisát leíró kézirat - melyben első szerző - elfogadásra került, mely mellett j 

az értekezés irodalmi áttekintésének alapjának nagy részét adó, elsőszerzős review közleménye is 
j megjelent. Értekezését várhatóan 2013 szeptemberében benyújtja. 

témavezető aláírása 

Nem:eU Fejtuzlésl Ogynöksé~ 
www.uj~heny:t""'•90'' hu 

b~ 40 63116311 

A projekt oz Eur6pal Unió támogatásával az Európai 
Reglon<!Us Fejles~té~i A!<lp lársrlnAns:lrozásával v~lósvl meg. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. augusztus 31. 
műhely einek támogatása 

Doktori 
értekezés 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Lajtos Imre Beszámolási 12013. április 1-szeptember 
időszak 30. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A pályázat keretein belül vállalt vizsgálatainkat, amelyek a kisállat PET kamerák kontraszt 
v isszaállítási paraméterének vizsgálatára vonatkoztak sikerült elvégeznünk öt különböző rendszeren. 
Ezek közül két méréssorozat hazánkban a MiniPET-2 és a nanaScan PC kamerákon valamint a további 
három az Egyesült Államokban (Siemens lnveon, GE Explore Vista, Genisys4) két kaliforniai egyetem 
(UCLA, UCSD) közreműködésével történt. 
A kísérletek tudományos szempontból is sikeresnek bizonyultak, hiszen egy olyan mérési protokollt 
sikerült kidolgozni, amely bármely kisállat kamerán alkalmazható és egy igen hasznos technikai 
paramétert eredményez. A vizsgálatok adatai és eredményei alapján elkészült egy kézirat "A 
method to determine the contras recovery coefficient for sma/1 animal PET scanner using the NEMA 
NU-4 image quality phantom" címmel, amely 2013 júliusában elküldésre kerül t a "Physics in Medicine 
and Biology" folyóiratba. Továbbá az anyagból a nyár folyamán egy magyarországi konferencia 
keretein belül (XVII. MONT kongresszus) egy előadás is elhangzott. 
A doktori értekezés az eddigi kutatási eredmények alapján már megírható, és ha az előbb említett 
második közlernény is elfogadásra kerül a doktori védés feltételei is adottak lesznek. A doktori védés 
várható időpontját 2014 tavaszára becsülöm. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
Előadások: 
l. Kisállat PET kamerák kontraszt visszaállítási paramétereinek meghatározása, Lajtos 1., Kis SA., 
Emri M., Opposits G., Szikra D., Hegyesi G., Balkay L., XVIII. MONT kongresszus 2013 juni. 30- juli. 2., 
konferencia előadás, 

Közlésre Beküldve: 
l. A method to determine the contras recovery coefficient for smal l animal PET scanner using the 
NEMA NU-4 image quality phantom, l Lajtos, J Czernin, M Dahlbom, F Daver, M Emri, S F Heydari, A 
Forgacs, C K Hoh, l Joszai, A K Krizsan, J Lantos P Major, J Molnar, G Opposits, L Tron, D R Vera and L 
Balkay, Physics in Medicine and Biology, Article ID: PMB/483821/PAP, Article Status: ln Progress. 

2. A debreceni kisállat PET program eredményei: a MiniPET-1, MiniPET-2 és a MlniPET-3 kamerák 
leképzési tulajdonságai. Lajtos 1., KisS. A. , Emri M., Trón L, Molnár J., Hegyesi G., Opposits G., Kalinka 
G, Valastyán l, Balkay L., IME Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2013. 

A projekt az Európai Unió t~mogatásáVllt. az Európai 
Regionális Fejlesztési Al;ip t~rslinanszirozásáva l valósul meg. 
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!(;~~ · ··· ; · -'· · ~h-(( .... ............. ........... . 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 
Lajtos Imre a doktori témájában és a kutatócsoportunk más fe ladataiban is megfelelően előreha ladt . 
Ennek során idén nyáron a második közleménye is elkészült, a kéziratot a "Physics in Medicine and 
Biology" folyóiratnak augusztusban elküldtük. Munkájában jellemző rá az önállóság és a jó 
problémamegoldó képesség . 
A doktori értekezés megírásának első szakasza is elkezdődött, így azt véleményem szerint 2014 év 
elején be lehet nyújtani . 

~ .... ....... .. . 
témavezető aláírása 

Nemtell Fejlosztősi Ügynökség l -
www.ujszec:honylteN.gov.hu 

06 40 631 638 -
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTAT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. február 4. 
műhel~ einek támogatása 

Doktori f>Ai7>-~ ~e tl ~h;t/.tit.a!üc.~rJ ~·tt~ ~...A..~.üll 
értekezés Pt ~o~c~A..'i ~·~/6 ~ lu.Jt(}l4lt!d 4.. ~t.~' ~J tVl.~ témájának címe 

Doktorjelölt neve Lakatos Petra Beszámolási 
12012. szeptember 1. 

időszak kezdete 

A dokton értekezés témájával kapcsolatos kutatás1 tevékenység vázlatos összefoglaiÓJa, az értekezés 
jelenleg i helyzete 
Eddigi munkám során az UVB sugárzás hatását vizsgáltam normál humán epidermális keratinocitákon és 
PARP-l géncsendesített HaCaT sejteken. Kísérleteinkben átfogóan jellemeztük az UVB okozta sejthalál 
folyamatát, továbbá igazol tuk, hogy a klasszikus P ARP-1 inhibitor a 3-aminobenzamid (3 AB) PARP-l -től 

független mechanizmus által nyújt védelmet az UVB indukálta sejthalállal szemben. A kísérletes munka 
eredményeként egy első szerzös cikk született. 
Előzetes eredményeink alapján, melyeket primer keratinocitákon és HaCaT sejtvonalon végeztünk, 
kiderült, hogy a specifikus PARP-l gátlószer a P 134 erős fotoszenzitizáló hatással rendelkezik. 
Ezen eredmények alapján, fotodinámiás terápiában alkalmazott szerek ( 8-metoxipszoralen, D
aminolevulinát) felé fordult a figyelmünk. Kísérleteimet jelenleg HaCaT sejtvonalon és A43 1 (Iaphásejtes 
karcinóma) sejtvonalon végzem, mely irodalmi adatok alapján megfelelő modell arra, hogy a PARP-l 
enzim szerepét vizsgáljuk a klinikumban is aikamazott fotoszenzitzáló szerek hatásmechanizmusában. 
Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy az adott fotoszenzitizáló anyag és a PJ34 együttes adása a 
sejtekhez nagyobb fokú sejthalált eredményez UV A sugárzást követően. Ahhoz. hogy megtudjuk ez a 
súlyosbító hatás P ARP-1-töl függö vagy független mechanizmussal történik-e, a vizsgált sejtvonalak 
csendesítése szükséges siRNS segítségéveL 
Amennyiben előzetes eredményeink illetve feltételezéseink bizonyításra találnak. reményeink szerint 
ebben az évben benyújtásra kerülhet a második elsöszerzös cikkem. amely pozitív elbírálás esetén azt 
eredményezheti, hogy ebben az évben benyújthatom a doktori disszertációmaL 

Nemretl Fojtesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06"63.638 

A projekt az Európal Un í ó támogatásá\131, ar Európal 
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' SZÉCHENYI TERV 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/kbzlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Petra Lakatos, Éva Szabó, Csaba Hegedűs, György Haskó, Pál Gergely, Péter Bai, László 

Virág.(2012):3-aminobenzamide protects primary human keratinocytes from UV-induced cell death by a 

poly(ADP-ribosyl)ation independent mechanism. BBA- Molecular Cell Research 1833 (2013): 743-751 

IF: 5,538 

Katalin Kovács, Katalin Erdélyi , Csaba Hegedűs, Petra Lakatos, Zsolt Regdon, Péter Bai, 

György Hasko, Éva Szabó, László Virág. (20 12): Poly(ADP-ribosyl)ation is a survival mechanism in 

cigarette smoke-induced and hydrogen peroxide-mediated cell death. Free Radical Biology and Medicine 

53 (2012): 1680- 1688 IF: 5,423 

.. !. .~.~.~.~ ... e~ ... 
doktorjelölt aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelbit tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (TérJen k1 a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható Idejére, 111. arra, hogy támogatJa-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

Lakatos Petra eddig végzett munkáját nagyra értékelem. Önálló a kísérletek megtervezésében, a kísérletek 
kivitelezésében precíz. A szakirodalomban jártas, folyamatosan követi a témájához kapcsolódó frissen 
megjelent közléseket, ezek alapján reálisnak ta11om a fent említett elképzelését, mely szerint doktori 
disszertációját ebben az évben be fogja nyújtani. 

A~- / í~ 
l l k~ --..Ai l 

....... .. ........... .. ............. .. ........ 
témavezető aláírása 

Nemzeti Fejltsztési Ogyntikdg 
www.ujszochenylterv.gov.hu 

06,063a63a 

A projekt az Európai Unió lámogatásával. az Európal 
Regfonólis Fejlosztési Alap t;\rsflnanszfrozásával valósul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült : 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. augusztus 15. 

műhel\ einek támoqatása 
Doktori Poli-ADP-riboziláció szerepe az UVB és UVA sugárzás által kiváltott 
értekezés 
témájának címe sejthalálban 

Doktorjelölt neve Lakatos Petra 
Beszámolási 

! 2012. szeptember l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A poli-ADP-riboziláció szerepéről az UV sugárzás kiváltotta sejthalálban eddig kevés információval 
rendelkeztünk, ezért volt célunk ennek a folyamatnak a tanulmányozása. Madeliként primer 
epidermális keratinocitákat valamint HaCaT sejtvonalat használtunk, melyeket effektív dózisú UVA és 
UVB sugárzással kezeltünk. Kísérleteink során kimutattuk, hogy az általunk alkalmazott két PARP 
gátlószer közül, a PJ34 nem véd sem az UVA sem az UVB álta l indukált sejthalál ellen sem, sőt 
fokozza ezeknek a sugárzásoknak a toxikus hatását, ezt az eredmény erősíti a siRNS általi PARP-l 
depléciónak az érzékenyítő hatása HaCaT sejtvonal esetében UVB sugárzást követően. Ezzel 
ellentétesen, viszont a kevésbé specifikus PARP gátlószer a 3-aminobenzamid kivédte az UVA illetve 
az UVB indukálta apoptóist és nekrózist is. Eredményink összefoglalásaként kijelenthetjük, hogy a 3-
aminobenzamid ilyen jellegű sejtvédő hatása UV sugárzást követően, egy PARP- l enzimtől független 
folyamat eredménye, melyben szerepet játszik egyrészt a 3-aminobenzamid fényelnye lő 
tulajdonsága, a ROS termelődést csökkentő hatása, és a mitokondriális membránpotenciál 
depolarizációjának akadályozása . Ebből a témából elfogadásra került egy elsőszerzős cikk 2012 
decemberében. A disszetrtáció elkészítéséhez szükséges második cikk benyújtására ez év 
decemberében fog sor kerülni előre láthatólag. Melynek témája a következő : 
A431 humán bőr laphámsej tes kareiénéma sejtvonalon gyakorlatban is alkalmazott fényérzékenyítő 
anyagok [5-aminolevul insav (5-ALA), 8-metoxipszoralén (8MOP)] hatását vizsgálom. Kísérleteink fő 
célj a, hogy megvizsgáljuk milyen hatása van a PARP gátlása ezen anyagok hatásmechanizmusára . Az 
előzetes eredménynek azt mutatták, hogy a három alkalmazott, közel egyformán potens gátlószer 
közül kettő (PJ34, TIQ-A) fokozta a fényérzékenyítő szerek toxikus hatását, míg a harmadik 
inhibitornak (Veliparib) nem volt ilyen jellegű hatása. Ezen folyamatok tanulmányozása jelenlegi 
kutató munkám fő iránya. 

Az ösztöndíjas Időszakban megjelent/elfogadott/kózlésre beküldött publikáciÓk, megtartott 
konferencia e lőadások/poszterek listája (teljes specifikáCióval eqyütt) 
Petra Lakatos: Role ofpoly(ADP-ribosyl)ation in the regulation ofUVA - induced cell death 
(Signaling p athways in cancer biology training course, Egerszalók, Magyarország, 2013) 

!0~~:~~ 
doktorjelölt aláírása 

Nemzeti Ftjlesztési Ügynökség l -
www.ujs.J: t chenyi ttrv.gov.hu 

06"6U6:te . -

A projekt az Európal Unió támogotb4val, az Európai 
Region4Lis Fejlesztési Alap t ' rs linansdrozásával valósul meg. 
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Témavezető véleménye a doktorjelélt tevékenységéről, a dokton téma előrehaladásáról (Térjen k1 a 
dokton értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 

Lakatos Petra a poli-ADP-riboziláció szerepét vizsgálja az UVA és UVB sugárzás okozta sejthalálban 

primer és immortalizált sejtvonalakba. Eddigi kutatómunkája eredményeként eddig két elsőszerzős publ ikáció 

született. Jelenlegi témájának előzetes eredményei ígéretesek, azonban további kutatást igényel ahhoz, hogy 

nemzetközi folyóiratban közlésre alkalmas anyag gyüljön össze. 

Petra sikeres munkája kiterjedt háttértudásából és kiemelkedő gyakorlati képességéből ered. Rövid 

megbeszélés után kísérleteit önállóan tervezi és kivitelezi, eredményeit kritikusan és e lőremutatóan értékeli. A 

szakirodalomban jártas, folyamatosan követi a témájához kapcsolódó frissen megjelent közléseket Ezért biztos 

vagyok abban, hogy új kutatási eredményit a lehető legrövidebb időn belül, nemzetközi folyóiratban publikálni tudja, 

és megkezdheti disszertációjának elkészítését. 

r 

...... ... :·. ~ .. .'.~! ..... ~~ .. 
témavezető aláírása 

Nemuti Fejlentési Ogynökség l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 -'O.,. 638 -

A projekt u Európai Unió támogatás4val. az Európal 
Regionálls Fejlesztési Alap társllnanszírozbávol volósul meg. 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. szeptember 15. 

műhel\ einek támoqatása 
Doktori 
értekezés Interleukin-2/lS receptorok kölcsönhat ásainak vizsgálata T sejteken 
témáiának címe 

Doktorjelölt neve Macsár Gábor 
Beszámolási 

12013. május l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Az IL-2 és -15 receptorok a T sejtek működésének szabályozásában fontos szerepet játszó citokinek. 
Receptoraik egyaránt 3 alegységből állnak, melyek közül a béta és a ganuna közös, míg az alfa alegységek 
citokin-specifikusak. Az IL-2/ ISR pedig heterotetramer struktúrájú. aminek konformációját a ligandum 
kötődése szabályazza (Vámosi & Bodnár et aL PNAS, 2004 ). Az MHC I és II glikoproteinek az 
antigénprezentáció folyamatában kulcsszerepet játszó molekulák. A korábbiakban Kit225 CD4+ T limtöma 
sejtvonalon kimutattuk. hogy az MHC glikoproteinek kölcsönhatnak az IL-2 és - 15 receptorokkal , azokkal 
közös klasztereket alkotnak az ún. lipid tutajokban (Vereb et al. 2000 PNAS. Vámosi & Bodnár et al 2004 
PNAS). A receptorok összeszerelödését és müködését számos tényező szabályozatja: a fehétje-fehérje 
kölcsönhatások. a lip id környezet. a membránpotenciáL a citoszkeletonnal va ló kölcsönhatás. stb. A 
citoszkeleton stabilizáló szerepe a nagyméretű MHC-1 klaszterek életidejében ismert, így felmerül annak a 
lehetősége, hogy a citoszkeletonnak aktív szerepe lehet az említett receptorok és glikoproteinek hetero- és 
homo-ktasztereinek kialakulásában és stabi lizálásában. Az MHC I molekulákról ismert. hogy különféle 
membránreceptorokkal állnak kölcsönhatásban. és szabályozhatják ezek működését. 

Munkánk során a következő kérdésekre kerestünk választ: 

a) Függ-e a citoszkeletontól az MHC IIIL-2/l5R klaszterek stabilitása? 

b) Milyen szerepet tölt be az MHC I a klaszterek létrejöttében? 

Az ösztöndíjas idöszakban a következő eredmények születtek: 

Laborunkban egy többcsatornás, fluoreszcens jelek párhuzamos auto- és keresztkorrelációjának a mérésére 
alkalmas műsze11 fejlesztettünk ki (Mocsár et aL Rev. Sci Intrum. 20 12). Ennek segítsével a fehérjék 
asszociációs hányadosát. a szabad és hetereasszociált molekulák arányát tudjuk kvantifikálni. 
Eredményeink szerint a citoszkeletális kapcsolat nélküli blebeken az MHC l és IL-2/ ISR között pozitív 
keresztkorrelációs kofficiensek voltak kimutathatóak. Így a molekulák és receptor alegységek közötti 
asszociációk kvázi citoszkeletonfüggetlennek tekinthetöek. 

A projtlct az Európol Unió t6mogot6úva~ oz Európol 
Re gion61is Fojleszl•sl AlJI p t6nfinonszirvúúvol vol6sul mog. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012. augusztus 21. 

műhel\ einek támogatása 
Doktori 

A muszkarin-típusú kolinerg receptorok és mitokondriális elhelyezkedésű TASK értekezés 
témáiának címe 

csatornák szerepe melanoma malignum sejtekben 

Doktorjelölt neve Nagy Dénes Beszámolási 12011. szeptember 1- 2012. 
időszak augusztus 31. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Kutatómunkárn tárgyát a TASK-3 csatorna mitokondriumon belüli lokalizációjának valamint 

funkciójának vizsgálata képezi. A munkacsoport korábbi munkái megállapították, hogy a malignus 

melanoma szövetek szám os esetben, más rosszindulatú daganatokhoz hasonlóan, fokozott T ASK-3 

expressziét mutatnak. A TASK-3 csatorna expressziójának gátlása RNS interferencián alapuló stabil 

géncsendesítéssei történt a csatorna specifikus gátlószerének hiánya miatt. A kísérletsorozatok belső 

kontrolljaként egy scrambled szekvenciával történő transzfekciót alkalmaztunk. A létrehozott három 

sejtvonalat a továbbiakban kontroll (nem transzfektált), scrambled (scrambled szekvenciával transzfektált), 

és knonckdown (TASK-3 géncsendesített) sejtvonalanként említem. 

A jelen periódusban végzett kísérletek során primer melanoma malignumból származtatott 

tenyészetek (WM35) esetében a sejtek életképességet MTT, a proliferációs sebességét Cyquant esszével 

tanulmányoztuk A knockdown sejtek éJetképessége átlagosan 56%-kal (n=8), míg proliferációs sebessége 

átlagosan 18%-kal (n=8) csökkent. Megállapítottuk, hogy a TASK-3 csatorna expressziójának gátlása stabil 

géncsendesítéssei szignifikáns csökkenést eredményezett mind a sejtek életképességében, mind 

proliferációjuk sebességében. 

A TASK-3 expresszió csökkentés következtében kialakuló depolarizáltabb mitokondriális 

membránpotenciált a korábbi mérések során használt 20 J..I.M CCCP koncentrációnál alacsonyabb, 2 J..I.M 

CCCP alkalmazásával is bizonyítottuk A depolarizációs válaszok nagysága szignifikánsan csökkent T ASK-

3 expresszió gátlása következtében. Vizsgálatainkhoz RHOD123-AM floureszcens festéket használtuk. 

Az apoptózist és a nekrózist Annexin V - propidium jodid kettős jelöléssei vizsgáltuk. A knockdown 

sejtek több esetben erőteljes, membránlokalizált Annexin V festődést mutattak. 
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Ezen sejtek körülbelül 50%-a (n=186), míg a másik két TASK-3-mat jelentős mennyiségben 

expresszáló sejt kultúra vizsgálata során a kontroll sejteknek csak a 3% (n=267), illetve a scrambled 

sejteknek csak az 5% (n=219) mutatta apoptózis jeleit. Apoptotizáló sejteket jelentős mértékben tehát csak a 

TASK-3-at kisebb mértékben expresszáló knockdown tenyészetek esetében találhatóak. Nekrózist 

ugyanakkor csak pozitív kontroll alkalmazásakor tapasztaltunk A sejtek kifejezett morfológiái médosulása 

miatt a sejtméret meghatározása során a sejtek tenyésztőedényben elfoglalt területeit határoztuk meg. A 

knockdown sejtek mérete így 617± 42 ~J.m2-nek (n=50), a kontroll sejteké 756 ± 24 ~J.m2-nek (n=50), a 

scrambled sejteké pedig 783 ± 34 1J.m2-nek (n=50) adódott. Kalibrációs kontrollként Bürker-kamrát 

használtunk Az apoptózis tényét tehát az ezen folyamatra jellemző apoptotikus sejtméret csökkenéssei 

(A VD) is igazoltuk Az apoptotizáló sejteket tartalmazó knockdown tenyészetben a sejtek mintegy 60%-a jól 

megfigyelhetően elnyújtott, kevesebb nyúlvánnyal rendelkező alakot vett fel. Ennek a sejtformának az 

aránya a másik két tenyészetben kevesebb mint 15% volt. 

A scrambled vektorral transzfektált tenyészetek egyik vizsgálat során sem mutattak szignifikáns 

különbséget a kontroll tényeszetekhez képest a fentebb említett kísérletsorozatokban. 

A TASK-3 fehérje mitokondriumon belüli lokalizációja érdekében végzett 

elektronmikroszkópos kísérleteket elkezdtük, ezek jelenleg mérési fázisban vannak. Az előzetesen 

megfelelőnek ítélt preembedding technikát a jelölődés hiánya, valamint a nagymértékű mintaveszteség miatt 

postembedding módszerre cseréltük A postembedding mintabevitel során a fixálást követő tripszines 

sejtszuszpenzió készítése nem bizonyult tökéletesnek. A módszer által a feldolgozás során kapott magas 

fajlagos sejtszámot a tripszines kezelés által vélelmezhetően beindított apoptotikus folyamatok 

használhatatlanná tették. A kísérletek eredményeként kapott felvételeken a mitokondriumok alakjai 

jelentősen torzultak. A továbbiakban tervezzük alacsonyabb sejtszámot eredményező, de a fiziológiáshoz 

jobban közelítő Termonox lemezen történő mintabeviteli módszer beállítását. 

Az eddigi eredmények felhasználásával 2012. januárban a velem dolgozó TDK hallgatók 

pályamunkát adtak be, illetve a 2011/12. tanév TDK konferenciáján előadást tartottak. A pályamunkát 2012. 

áprilisában Kovács Adrienn számára jeles minősítéssel diplomamunkának elfogadták A kapott 

eredményeket poszterként 2012. júniusában a Magyar Élettani Társaság LXXVI. Vándorgyűlésén, illetve az 

Abcarn által szervezett "Apoptosis and Cancer" címü konferenciákon mutattam be. Az értekézés alapjául 

szolgáló első publikáció 2010-ben megjelent. A leírtak a valóságnak megfelelnek . 

. . .... Veb7.J1 .. J:x~~·········. 
doktorjelölt aláírása 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 

A PhD fokozat megszerzéshez szükséges második közlernény kísérletes fázisa várhatóan 2012. november 

végére lezárul. Az új eredmények feltehetően nem módosítják a fő megállapításokat, csak az eddig kapott 

eredmények teljesebb, pontosabb interpretálását teszik lehetövé. Jelenleg folyik a kézirat összeállítása, 

amely a kísérletes munka befejezése után egy hónapon belül beküldhető. A kézirat közlésre történő 

elfogadása esetén a házivédésre a 2012113. tanév II. félévben sor kerülhet. 

A projekt az Európal Unió támogatásával. az Európal 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készult: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013 . március 4. 

műhel\ einek támogatása 
Doktori RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő-eredetű ductalis 
értekezés 
témáiának címe 

adenocacinómából származó mintákon és sejtvonalakon 

Doktorjelölt neve Nagy Zsuzsanna 
Beszámolási 

!2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
ielenleqi helyzete 
Predoktori évben járó Ph.D. hallgatóként veszek részt Dr. Czifra Gabriella "Molekuláris biológiai és 
Jelátviteli Kutaócsoport" elnevezésű munkacsoportjában . A munkacsoportunk fő profilja különböző 
humán daganatok (elsősorban emlődaganatok) és a hozzájuk kapcsolódó sejtvonalak jelátvitel i 
folyamatainak tanulmányozása. A kutatások egyik sarkalatos pontja a RasGRP3 szignalizációs 
útvonalainak jobb megismerése, mely remélhető leg potenciális terápiás lehetőséget adhat 
emlődaganatban szenvedő betegek személyre szabott terápiáinak kialakításához. Munkámat a DE 
OEC Élettani Intézetben végeztem. 
A jelentkezéskor részletezett munkatervben szereplő kísérletek alapján kiválasztottunk két 
sejtvonalat (MCF-7 és T-470) és elvégeztük ezen sejtvonalak molekuláris biológiai eszközökkel 
történő módosítását (shRNS technika). Miután elkészültek a módosított sejtvonalak CyQuant assay 
és annexin-V l PI kettős festéssel vizsgáltuk a RasGRP3 fehérje szerepét a sejtek proliferációjában és 
túlélésében ill. a sejtek kemoterápiás szerekkel (Tamoxifen, Herceptin) szembeni érzékenységének 
szabályozásában. Eredményeink szerint a fehérje szerepet játszik a fenti folyamatok 
szabályozásában. 
Az elkövetkező támogatási időszakban a fehérje esetleges szerepének vizsgálatát tű ztük ki célul a 
sejtek tumorigenitásának (SCID egérmodell), valamint a különböző Ras-kapcsolt jelátviteli 
folyamatok szabályozásában. 
A kísérletekhez tartozó protokollokat és eredményeket dokumentáltam. Tovább fo lytattam a kutatási 
témát érintő tudományos cikkek nyomon követését. Részt vettem a havi rendszerességgel 
megtartott munkacsoport megbeszélésen is, mely során az adott hónapban elvégzett feladataimról 
beszámolót tartottam, a kapott eredményeket megbeszéltük és ennek függvényében megterveztük a 
kísérletek következő lépéseit. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája _(teljes specifikációval együtt} 

24th EORTC- NCI-AACR Symposium on 'Molecular Targets and Cancer Therapeutics' 
Dublin, Í rország; 2012. november 6-9 
Zsuzsanna Nagy, Edina Orosz, Ilona Kovács, Miklós Török, Tamás Bíró, Peter M. Blumberg, Gabriella 
Czifra 
Investigatien of RasGRP3 Expression and Function in Human Breast Cancers and Breast-derived 
Ductal Adenocarcinoma Cell Lines 

A projekt u Európal Unió támogatásáV11l. u Európai 
Regionáli5 Fe jlurté5i Alap társfinanniroúsával va l65ul meg. 
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' SZÉCHENYI TERV 

~~~d-s~ ·····-···· .. ··· ·····-:.\!!; ................ . 
doktoh@ aláírása 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előreha ladásáról (Térjen ki a 
dokton értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatj a-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 
Elsőként 2009 publ ikált adatok, valamint saját előzetes eredményeink is egy olyan új hipotézis 
lehetőségét vetik fel, mely szerint a RasGRP3 kulcsfontosságú szerepet tölthet be a humán 
emlődaganatok pathogenezisében, mint a Ras-kapcsolt útvonalak "upstream" regu látora. Kísérleteink 
során az olyan, mindennapi onkológiai gyógyászatban hasznosítható in vitro és in vivo kutatásokat 
tűzünk ki célul, mint a fehérje szerepének vizsgálata a tumoros sejtek proliferációjában, 
életképességében, migrációjában és tumorigenitásában. A projekt részben nemzetközi 
kollaborációban a Peter M. Blumberg laboratórium munkatársaiva l (Laboratory for Cancer Research 
and Geneticsr National Cancer Institute, NIH, USA), részben hazai kollaborációban a debreceni 
Kenézy Gyula Kórház Pathológiai osztályának orvosaival (Dr. Kovács Ilona) készül. Mindezt és a j elölt 
technikai hátterét figyelembe véve a doktori értekezés elkészítésének (2013 .09.01.) és a részletezett 
program teljesíthetőségének akadályát nem látom és a jelölt részére az ösztöndíj folyósítását 
támogatom. 

l' 

v 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1- 2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2013. augusztus 31. 
műhel"' einek támogatása 

Doktori 
RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő-eredetű ductalis 

értekezés 
témájának címe 

adenocacinómából származó mintákon és sejtvonalakon 

Doktorjelölt neve Nagy Zsuzsanna 
Beszámolási 

j 2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
Predoktori évben járó Ph .D. hallgatóként vettem részt Dr. Czifra Gabriella "Molekuláris biológiai és Jelátviteli 
Kutaócsoport" elnevezésű munkacsoportjában. A munkacsoportunk fő profilja különböző humán daganatok 
(elsősorban emlődaganatok) és a hozzájuk kapcsolódó sejtvonalak jelátviteli folyamatainak tanulmányozása. A 
kutatások egyik sarkalatos pontja a RasGRP3 szignalizációs útvonalainak jobb megismerése, mely remélhetőleg 
potenciális terápiás lehetőséget adhat emlődaganatban szenvedő betegek személyre szabott terápiáinak 
kialakításához. Munkámat a DE OEC Élettani Intézetben végeztem. 
A jelentkezéskor részletezett munkatervben szereplő kísérletek alapján kiválasztottunk két sejtvonalat (MCF-7 
és T -47 D) és elvégeztük ezen sejtvonalak molekuláris biológiai eszközökkel történő módosítását (shRNS 
technika). Miután elkészültek a módosított sejtvonalak CyQuant assay és Annexin-V 1 PI kettős festéssel 
vizsgáltuk a RasGRP3 fehérje szerepét a sejtek proliferációjában és túlélésében ill. a sejtek kemoterápiás 
szerekkel (Tamoxifen, Herceptin) szembeni érzékenységének szabályozásában. A fehérje szerepének vizsgálatát 
a sejtek tumorigenitásában SCID egérmodell segítségével végeztük. A fehérje különböző Ras-kapcsolt jelátviteli 
folyamatok szabályozásában való szerepét Western blot technikával igazoltuk. Eredményeink szerint a fehérje 
szerepet játszik a fent említett folyamatok szabályozásában . 
A kísérletekhez tartozó protokollokat és eredményeket dokumentáltam. Tovább folytattam a kutatási témát 
érintő tudományos cikkek nyomon követését. Részt vettem a havi rendszerességgel megtartott munkacsoport 
megbeszélésen is, mely során az adott hónapban elvégzett feladataimról beszámolót tartottam, a kapott 
eredményeket megbeszéltük és ennek függvényében megterveztük a kísérletek következő lépéseit. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
poszter: 24th EORTC- NCI-AACR Symposium on 'Molecular Targets and Cancer Therapeutics' 
Dublin, Írország; 2012. november 6-9 
Zsuzsanna Nagy, Edina Orosz, Ilona Kovács, Miklós Török, Tamás Bíró, Peter M. Blumberg, Gabriella 
Czifra Investigatien of RasGRP3 Expression and Fundion in Human Breast Cancers and Breast
derived Ductal Adenocarcinoma Cell Lines 

előadás: Annual Symposium of Ths doctoral School of Molecular Medicine 
Debrecen, Magyarország; 2013. szeptember 3 . 
Zsuzsanna Nagy Investigatien of RasGRP3 Expression and Function in Human Breast Cancers and 
Breast-derived Ductal Adenocarcinoma Cell Lines 

publikáció beküldés alatt: 
Zsuzsanna Nagy, Ilona Kovács, Miklós Török, Tamás Bíró, Peter M. Blumberg, Gabriella Czifra 
Investigatien of RasGRP3 Expression and Function in Human Breast Cancers (under submission) 
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' SZÉCHENYI TERV 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 
A projekt részben nemzetközi kollaborációban a Peter M. Blumberg laboratórium munkatársaival 
(Laboratory for Cancer Research and Genetics, National Cancer Institute, NIH, USA), részben hazai 
kollaborációban a debreceni Kenézy Gyula Kórház Pathológiai osztályának orvosaival (Dr. Kovács 
Ilona) készült. A jelölt technikai és tudományos hátterét figyelembe véve a doktori értekezés 
elkészítésének (2013.12.01 .) és a fokozatszerzést (2014. tavasz) teljesíthetőségének akadályát nem 
látom. 
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SZECHENYI TERV 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4. 2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. szeptember 7. 
műhel\ einek támogatása 

Doktori 
A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és értekezés 

témájának címe 
csatornafehérjék overexpressziója esetén 

Doktorjelölt neve Oláh Tamás Beszámolási 1 2011. szeptember 1 - 2012. 
időszak auqusztus 31. 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

A TAMOP által támogatott doktorjelölti ösztöndíjarn során a doktori disszertációm benyújtásához 
és a védéshez szükséges tennivalók intézése mellett az intézetünkben folyó kutatómunkába is 
besegítettem. A doktori disszertáció, valamint az angol és magyar nyelvű tézisfüzetek el készítése után, 
2011. december 12-én lezajlott a házi védésern Prof. Dr. Kovács László elnök, és Dr. Vámosi György és 
Dr. Pórszász Róbert opponensek közreműködésével. A doktori szigorlat 2012. augusztus 28-án történt, 
Prof. Dr. Kovács László elnök, és Dr. Ivanics Tamás és Dr. Krasznai Zoltán vizsgáztaták jelenlétében, 
eredménye summa cum laude lett. Ugyanaznap megtörtént a Ph.D. védés is, a fentebb említetteken 
kívül Dr. Várnai Péter és Dr. Vámosi György opponensekkel a bírálóbizottságban. Ennek az ered ménye is 
summa cum laude lett. 

Az ösztöndíj l. félévében Ruzsnavszky Olgával és az Orvosi Vegytan i I ntézettel közösen részt 
vettem a HaCaT keratinocyták kutatásában . Ennek során kanfiuens HaCaT tenyészeteket pipettaheggyel 
megkarcoltunk, majd konfokális mikroszkóp segítségével vizsgáltuk a sejteken . megjelenő spontá n Ca2

+ 

oszcillációkat kontroll körü lmények között, és különböző foszfatázgátlók jelenlétében. Ezután az 
oszcillációk frekvenciáját, amplitúdóját, félérték szélességét, és az oszcillációt mutató sejtek arányát 
vizsgáltuk. Az eredményeinkből írt cikk jelenleg beküldésre vár. 

A raktár által vezérelt Ca2+-belépésben (SOCE) részt vevő STIMl és Orail molekulák raktárürülés 
hatására történő aggregációját Sztretye Mónikával közösen vizsgáltuk. Az m-cherry-vel ill. eGFP-vel 
jelölt molekulákat kódoló plazmidokat C2C12 vázizomtenyészetekbe illetve kontroll és myostatin hiányos 
egerek FDB izmába transzfektáltuk, és konfokális mikroszkóppal figyeltük meg a punkták képződését, és 
a SOCE kalciumtranzienseit. Ezen felül a STIMl és Orail expresszióját Western-blottal is vi zsgá ltuk. 

Anatómia Intézettel közösen a porcdifferenciálódás során megjelenő spontán ka lciumoszcillációk 
tulajdonságait vizsgáltuk konfokális mikroszkóppal. A spontán oszcillációkat a villogó sejtek arányával, a 
felvillanások amplitúdójával, frekvenciájával, és félértékszélességével jellemeztük. Vizsgáltuk többek 
között az L-típusú Ca2

+ -csatornák nifedipinnel és verapamillal, valamint a raktár által vezérelt 
kalciumbelépés (SOCE) YM-58483-mal és lantánnal történő gátlásának hatását, melyek jelentősen 
lecsökkentették vagy megszüntették az oszcillációkat . A PTI Delta Scan mérőrendszerrel is mértük a 
SOCE gátlásának hatását a kalciumtranziensekre, valamint az extracelluláris Ca 2+ megvonásának 
hatását a nyugalmi intracelluláris kalciumkoncentrációra ([Ca2+] i). Eredményeinkből, további mérések 
után valószínűleg 2012 végére készül el a cikk. 

Az Anatómia Intézet egy másik munkacsoportjával közösen patkány gerincve lőbő l izolált 
astrocytákon vizsgá ltuk a CBl kannabinoid receptor jelenlétét és funkcionalitását. A CBl receptorokat 
arach idonyl-2-chloroethylamide (ACEA), illetve 2-arachidonoylglycerol (2-AG) alkal mazásával aktiváltuk, 
és a PTI mérőrendszerrel mértük az [Ca 2+] i megváltozását. A sej tek mindkét agonista hatására Ca2+
tranziensekkel válaszoltak, ami a receptorok funkciona litására utal. A CBl receptorok gátlására AM-251 -
et használunk, amellyel a méréseink jelenleg is folyamatban vannak. Reményeink szerint eredményeink 
hozzájárulhatnak a CBl receptorok jelentőségének felderítéséhez astrocytákon. 

Nemzeti Fojlc sztósi Ügynökség l 
www.ujszochcnyilcrv.gov.hu 

06 40 638 638 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott konferencia 
előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Megjelent publikációk: 

Varga Z, Juhász T, Matta C, Fodor J, Katona E, Bartok A, Oláh T, Sebe A, Csernoch L, Panyi G, Zákány R: 
Switch of voltage-gated k channel expression in the plasma membrane of chondrogen ic cells 
affects cytosolic ca-oscillations and cartilage formation. PLoS One. 2011;6(11):e27957. 

Oláh T, Fodor J, Oddoux S, Ruzsnavszky O, Marty I, Csernoch L: Trisk 32 regulates IP3 receptars in rat 
skeletal myoblasts. Pflugers Arch. 2011 Oct;462(4):599-610. 

Poszterek: 

Csaba Matta, Roland Takács, János Fodor, Tamás Oláh, Juhász Tamás, Ádám Papp, László Csernoch, Pál 
Gergely, Róza Zákány (2012): Voltage-gated cation ch annels medulate rapid Ca 2+ oscil lations in 
chondrifying chicken micromass cultures (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok 
Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirku lációs és Vaszkuláris Biológiai 
Társaság Kongresszusa, Debrecen, 2012) 

Ruzsnavszky Olga, Oláh Tamás, Dienes Beatrix, Vincze János, Gáll Tamás, Balogh Enikő, Nagy Gábor, 
Bátori Róbert, Lontay Beáta, Erdődi Ferenc, Csernoch László (2012): HaCaT keratinocitákon 
megfigyelhető spontán intracelluláris kalcium-tranziensek és azok módosítása sebzéssei és 
foszfatázinhibitorokkal (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar 
Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, 
Debrecen, 2012) 

Mónika Sztretye, Dóra Bodnár, Tamás Oláh, Beatrix Dienes, Nikolett Geyer, Ágnes Jenes, János Fodor, 
László Csernoch (2012): STIM1 and Orai1 expressions ín vivo and du ring mouse skeletal muscle 
cell differentiation ín vitro (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a 
Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság 
Kongresszusa, Debrecen, 2012) 

Mónika Sztretye, Dóra Bodnár, Tamás Oláh, Beatrix Dienes, Nikolett Geyer, Ágnes Jenes, János Fodor, 
László Csernoch (2012): STIM1 and Orai1 expressions ín vivo and during mouse skeletal muscle 
cell differentiation ín vitro (Gordon Research Conferences, Muscle: Excitation l Contractien 
Coupling, Les Diablerets, Svájc, 2012) 

ofM :r--úVÁ c , .......................... .. .. ... ~ ........ . 
doktorjelölt aláírása 

A projekt az Európai Unió támogat~ sávo\, az Európal 
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SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUT AT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. március 4. 

műhel\ einek támogatása 
Doktori 

A miozin foszfatáz lokalizációjának, szabályozásának és fiziológiai szerepének 
értekezés 
témájának címe 

vizsgálata a sejtmagban 

Doktorjelölt neve Sipos Adrienn 
Beszámolási 

! 2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
ielenleqi helyzete 
A protein foszfatáz l (PPl) enzimcsaládhoz tartozó szerin/treonin specifikus miozin foszfatázt (PPlM) 
először izomszövetekben jellemezték, szerepét az izomsejtek kontraktilis folyamataiban és a 
miozinhoz kötött citoszkeletális változások szabályozásában ismerték fel. Az enzim akt!vitá~á~,rt a 38 
kDa kata litikus alegység (PPlc), míg foszforilációval és a szubsztrátok kötésével történő 
szabályozásáért a 110-133 kDa szabályozó alegység (MYPTl) a fele lős, mely a citoszol/citoszkeleton 
mellett sejtmagi lokalizációt is mutat humán hepatokarcinóma (HepG2) sejtekben. A HepG2 sejtekből 
preparált szubcelluláris frakciókban végzett foszfatáz enzimaktivitás vizsgálatokban, a különböző 
protein foszfatáz családokra specifikus inhibitorok alkalmazása mellett a PPl bizonyult a fő protein 
foszfatáznak a sejtmag ban. A PPl katalitikus alegység izoformák (PPlc a, (V8, y) közül 
immunfluoreszcenciás technikával kimutattuk a MYPTl sejtmagon belüli kolokalizációját a PPlcf3/o 
izoformával, illetve HepG2 sejtmagi frakcióból végzett Flag-MYPTl puli down kísérlettel kimutattuk a 
PPlcf3/8 izoforma és a MYPTl közötti kölcsönhatást, mely arra utal, hogy a MYPTl ezzel az 
izoformával alkot haloenzimet a sejtmagon belül. A HepG2 sejtmagi frakcióból Flag-MYPTl 
rekombináns fehérjével végzett puli down kísérletekből származó eluátumok tömegspektrometriás 
analizise alapján számos potenciális sejtmagi MYPTl-kölcsönható fehérjét azonosítottunk, így a 
protein foszfatáz l B (PP1B/PP2C), a hiszton Hl, a splicing folyamatában résztvevő fehérjéket illetve 
a metiloszóma komplexet alkotó PRMTS (protein arginin metiltranszferáz 5), MEPSO (metiloszóma 
protein 50) és PICin fehérjéket. Immunprecipitációs kísérletekkel igazoltuk a MYPTl kölcsönhatását a 
metiloszóma fehérjék közül a PRMTS és PICin fehérjékkel, illetve immunfestési eljárással kimutattuk 
ezen fehérjék és a MYPTl, valamint a hiszton Hl fehérje és a MYPTl sejtmagon belüli 
kolokalizációját. Ezen kívül kimutattuk a MYPTl jelenJétét a splicing faktor kompartmentek területén 
is. A MYPTl potenciális sejtmagi kölcsönható fehérjék közül sikerült azonosítanunk a PRMTS fehérjén 
egy specifikus Rho-kináz (ROK) foszforilációs helyet (Thr80), melynek defoszforilálásáért 
feltételezhetően a PPlM a fe lelős a sejtmagban, szabályozva ezzel a PRMTS enzim sejtmagon belüli 
működését. A PPlM defoszfori lációs hatásának bizonyításával, és a defoszforiláció által kiváltott 
fiziológiai hatás meghatározásával információt kaphatunk a PPlM sejtmagban való előfordulásának 
jelentőségéről és funkciójáról. 
Az doktori értekezés benyújtása várhatóan egy éven belül megtörténik. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/ oszterek listá ·a tel' ess ecifikációval e ütt 

Nemzell Fejlesztési Ogynakség 1 - r;,;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;r;::;-, 
www.ujuRchenylt~rv.gov.hu 
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SZÉCHENYI TERV 

Poszter: 
A miozin foszfatáz szerepe humán hepatokarcinóma sejtek sejtmagi folyamataiban 
Sipos Adrienn, Erdődi Ferenc, Gergely Pál, Lontay Beáta 
A Magyar Biokémiai Egyesület Jelátviteli Szakosztályának III. Konferenciáj a, Esztergom -
Búbánatvölgy, 2012. október 4-6. 

TéfDavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységérpl, a doktori téma e lőrehaladásáró l (Térjen ki a 
. dokton értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, 11 1. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 

Sipos Adrienn doktorjelölt a doktori disszertációhoz szükséges kísérletekben a munkatervben leírtak 
szerint halad. Munkája alapos és pontos, tisztában van szűkebb témakörének irodalmával. A doktori 
értekezéshez szükséges publikációk előkészületben vannak. A doktori disszertáció vá rható benyújtási 
ideje 2014 tavasza. A doktori ösztöndíj további folyósítását feltétel nélkül támogatom . 

Nemzeti Fejlesztési OgynS~ség 
WVI'W.ujslcchenyito-rv.gov.hu 

0640638638 

A proj okt az Európai Unió tá m ogatásával, a z Európai 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készü lt: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. Május 8 . 
műhel\ einek támogatása 

Doktori 
értekezés A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinocyták kalcium homeosztázisára 
témájának címe 

Doktorjelölt neve Ruzsnavszky Olga 
Beszámolási 

12011. szeptember 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az 
értekezés 'elenle i hel zete 

Nemzeti Fejlesztési Ogynökség l 
WW'N.ujszechonyiterv.gov.hu 

06 40 638 638 -
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Kísérleteinkben HaCaT keratinocitákban vizsgáltuk a [CaL+]i eltéréseit a sebgyógyulás 

folyamatát modellező scratch assay segítségéve!, figyelembe véve két foszfatázgátló anyag a kalikulin A 

és az isokadánsav hatását is. Az assay során a teljesen konfluens (l 00%) HaCaT keratinocita 

tenyészeteket steril l O J.Ll-es pipetta heggyel megkarcoltuk, majd a tenyészetet az [Ca2+]i méréséhez 

Fura-2-AM ratiometrikus festékkel töltöttük fel. A mérések a PTI Delta Scan rendszerrel történtek, ahol 

összehasonlítottuk a karc mellett elhelyezkedő sejtek [Ca2+]dát a karctól távolabbiak [Ca2+]i -jával. 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a HaCaT keratinocitákban általunk megfigyelt spontán 

intracelluláris kalcium tranziensek mutatnak-e eltérést attól ftiggöen, hogy a karc melletti, vagy a karctól 

távolabbi területeken helyezkednek el. Az mérésekhez a sejteket Fluo-4-AM festékkel töltöttük fel és 

konfokális LSM-Live mikroszkóppal detektáltuk az [Ca2+]i változásait. Ezt követöen az Image J-vel és 

egy, az Intézetben készült program segítségével analizáltuk az eredményeket. 

Kísérleteink alapján a karc melletti területeken szignifikánsan csökkent a spontán oszcillációt 

mutató sejtek aránya mind kontroll esetben, mind a kalikulin A és az isokadánsav foszfatázgátlókkal 

történő kezelés után. 

Kontroll sejtek esetén a kalcium oszcillációk frekvenciája szignifikánsan alacsonyabb volt a karc 

mellett, a karcolás nélküli tenyészethez viszonyítva. Foszfatázgátlók jelenlétében nem változott 

jelentősen az oszcillációk frekvenciája. 

Megvizsgálva a spontán kalcium tranziensek amplitúdóját és félértékszélességét arra jutottunk, 

hogy a kalcium tranziensek amplitúdója nem változik karcolás hatására sem a kontroll, sem az 

isokadánsavval kezelt sejtek esetén, míg kalikulinA-val kezelt sejtek esetén az oszcillációk amplitúdója 

kisebb lesz. Az oszcillációk félértékszélessége kontroll és isokadánnsavval kezelt sejtek esetén a karcolás 

mellett nagyobbnak bizonyult, míg a kalikulin A kezelés nem okozott szignifikáns változást. 

Ezen eredményeket szeretnénk jelenleg publikálni. 

A doktori értekezés írása folyamatban van. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelentjelfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások oszterek listá ·a tel ·es s ecifikációval e ütt 

A projokt az Európai Unió támogaló$ával. az Európal 
Region:lli$ Fejlesztési Alap tá~finanszlrozásával valósul meg. 
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Oláh T, Fodor J, Oddoux S, Ruzsnavszky O, Marty I, Csernoch L: Trisk 32 regulates IP3 receptars in rat 
skeletal myoblasts. Pflugers Arch. 2011 Oct;462(4):599-610. Epub 2011 Aug 3. 

Olga Ruzsnavszky, Andrea Telek, Mónika Gönczi, Attila Balogh, Éva Remenyik, Lász ló Csernoch: 
UV-B induced alteration in purinergic receptars and signaling on HaCaT kerat inocytes. J Photochem 
Photobiol B. 2011 Oct 5;105(1) :113-8. Epub 2011 Aug 4 

Farkas V, Szentandrássy N, Bárándi L, Hegyi B, Ruzsnavszky F, Ruzsnavszky O, Horváth B, 
Bányász T, Magyar J, Márton I, Nánási PP: Interaction between Ca( 2+ ) channel blockers and 
isoproterenol on L-type Ca( 2+) current in can i ne ventricula r cardiomyocytes. Acta Physiol (Oxf). 
2012 Apr 23. doi : 10.11 11/j .1748-1716.2012.02448.x. [Epub ahead of print ] 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről , a doktori téma előreha l adásáró l (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatJa-e az 
ösztöndíi további folyósítását) 
A doktorjelölt a témájával halad, a doktori értekezés írását elkezdte. A doktori értekezés benyújtása 
a kísérletes eredmények sikeres publikálását követően várható . 

... v ................................... . 
ternavezető aláírása 
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' SZÉCHENYI TERV 

DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013 . augusztus 31. 

műheh einek támogatása 
Doktori A miozin foszfatáz lokalizációjának, szabályozásának és fiziológiai szerepének 
értekezés 
témájának címe 

vizsgálata a sejtmagban 

Doktorjelölt neve Sipos Adrienn 
Beszámolási 

!2012. október l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A miozin foszfatáz (PPlM) haloenzim a fehérjék defoszforilációját katalizáló protein foszfatáz l (PPl) 
enzimcsalád tagja . A miozin foszfatázt először izomszövetekben jellemezték, szerepét az izomsejtek 
kontraktilis folyamataiban és a miozinhoz kötött citoszkeletális változások szabályozásában ismerték 
fel. Az enzim aktivitásáért a 38 kDa katalitikus alegység (PPlc), míg foszforilációval és a 
szubsztrátok kötésével történő szabályozásáért a 110-133 kDa szabályozó alegység (MYPTl) a 
felelős, mely a citoszol/citoszkeleton mellett sejtmagi lokalizációt is mutat humán hepatokarcinóma 
(HepG2) sejtekben. A HepG2 sejtekből preparált szubcelluláris frakciókban végzett foszfatáz 
enzimaktivitás vizsgálatokban, a különböző protein foszfatáz családokra specifikus inhibitorok 
alkalmazása mellett a PPl bizonyult a fő protein foszfatáznak a sejtmagban, illetve 32P-miozin 
szubsztrátot alkalmazva meghatároztuk a különböző sejt- és szubnukleáris (sejtmag, magvacska, 
magplazma) HepG2 fraciók PPlM aktivitását, mely során a sejtmagi PPlM aktivitás szignifikánsan 
magasabb volt az egyéb frakciókéhoz képest. A PPl katalitikus alegység izoformák (PPlc a, p!ö, y) 
közül immunfluoreszcenciás technikával kimutattuk a MYPTl sejtmagon belüli kolokalizációját a 
PPlcf3/8 izoformával, illetve HepG2 sejtmagi frakcióból végzett Flag-MYPTl puli down kísérlettel 
kimutattuk a PPlc[3/8 izoforma és a MYPTl közötti kölcsönhatást, mely arra utal, hogy a MYPTl ezzel 
az izoformával alkot heloenzimet a sejtmagon belül . A HepG2 sejtmagi frakcióból Flag-MYPTl 
rekombináns fehérjével végzett puli down kísérletekből származó eluátumok tömegspektrometriás 
analízise alapján számos potenciális sejtmagi MYPTl-kölcsönható fehérjét azonosítottunk, így a 
protein foszfatáz l B (PPM1B/PP2C), a hiszton Hlb, a splicing folyamatában résztvevő fehérjéket 
illetve a metiloszóma kempiexet alkotó PRMT5 (protein arginin metiltranszferáz 5), MEP50 
(metiloszóma protein 50) és PICin fehérjéket . Immunfestési eljárással konfokális mikroszkópia 
segítségével kimutattuk a MYPTl jelenlétét a splicing folyamatában részt vevő spliceoszómák 
terül etén, és sejtmagi együttes előfordulását a PRMT5, MEP50 és hiszton H lb fehérjékkel. A fehérjék 
arginin oldalláncának szimmetrikus dimetilációjáért felelős PRMT5 fehérje szerin vagy treonin 
oldalláncon való foszforilációját eddig még nem vizsgálták, kizárólag JAK2V617F-indukált tirozin 
foszforiláció általi szabályozásról vannak ismereteink myeloproliferatív betegségekben. Mindemellett 
sikeresen kimutattuk, hogy a PRMT5 fehérje szubsztrátja a Ser/Thr specifikus PPlM enzimnek. Mivel 
számos eddig leírt PPlM szubsztrát esetén a PPlM által is felismert és szabályozott 
aminosavszekvenciák foszforilációját a Rho A aktivált kináz (ROK) végzi, ezért ROK segítségével in 
vitro sikeresen foszforiláltunk rekombináns humán Flag-PRMT5 fehérjét . A foszforilált minták MS/MS 
analízisével a Thr80 oldalláncot, mint a PRMT5 fehérje ROK-specifikus foszforilációs helyét 
azonosítottuk. In vitro foszfatáz assay során a PPlM 60%-al csökkentette a PRMT5 Thr80 
oldalláncának foszforilációját. 

Nemzell Fejlesztés i Ogyn~k$ig l -
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A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
Jelenlegi helyzete 

Behatóbban megvizsgálva a MYPT1 szerepét a további potenciális kölcsönható fehérjék 
szabályozásában, és meghatározva a MYPT1 illetve PP1M sejtmagi szabályozásában részt vevő 
partnereket, információt nyerhetünk a PP1M feltételezhetően a DNS hibajavításban, RNS érésben és 
transzkripcióban betöltött szabályozó szerepéről. Vizsgálataink fontosságát az adja, hogy a fehérjék 
arginin oldalláncának szimmetrikus 
Az doktori értekezés benyújtásának várható időpontja 2014 tavasz. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Poszterek 
A Magyar Biokémiai Egyesület Jelátviteli Szakosztályának III. Konferenciája, Esztergom -
Búbánatvölgy, 2012. október 4-6. 
Sipos Adrienn, Erdődi Ferenc, Gergely Pál, Lontay Beáta 
A miozin foszfatáz szerepe humán hepatokarcinóma sejtek sejtmagi folyamataiban 

EMSO-Europhosphatase meeting 2013: ProteinPhosphatasesin Health and Disease, Rehovot, Izrael 
7 - 12 July 2013 
A. Sipos, D. Horvath, Zs. Darula, F. Erdődi, B. Lontay 
Nuclear localization, function and regulation of myosin phosphatase 

E lőadások 
TAMOP collaborative meeting, Department of Medical Chemistry, University of Debrecen, Debrecen 
March 7, 2013 
Adrienn Sipos 
The localizatien and function of myosin phosphatase in the nucleus of HepG2 cells 

Collaborative meeting, Department of Medical Chemistry, University of Debrecen, Debrecen 
April 24, 2013 
Adrienn Sipos 
The localizatien and function of myosin phosphatase in the nucleus of HepG2 cells 

Signaling pathways in cancer biology training course, Egerszalók 
May 25, 2013 
Adrienn Sipos 
The localizatien and function of myosin phosphatase in the nucleus of HepG2 cells 

-~--· J-L----..... .. . ~ ......... .. ........... .. ... .. .. . 
doktorjelölt aláírása 
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Témavezető véleménye a doktorjelolt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáró l (Térjen k1 a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 

Sipos Adrienn doktorjelölt a doktori disszertációhoz szükséges kísérletekben a munkatervben leírtak 
szerint halad. Munkája alapos és pontos, tisztában van szűkebb témakörének irodalmávaL A 
felmerülő kísérletes problémákat önállóan oldja meg, a projekttel kapcsolatban új ötletekkel 
támogatja a munkát .. A doktori értekezéshez szükséges publikációk előkészületben vannak. Az egyik 
társszerzős közlernény beküldés előtt áll, a másik pedig előkészületben van. E lsőszerzős 
közleményéhez a szükséges ismétlő kísérleteket végzi. A doktori disszertáció várható benyújtási 
ideje 2014 tavasza . 

A projekt az Európ~! Unió tllmogatás ávat. az Európal 
Regionáll• Fejtesztési Alap társfinanszirods4vat valósul meg. 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

l ----TAMOP--4.2:i/B- 10/ 1-2010-0024. 
! 

l A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
i rnűhel\ einek támoga tása 

Készült: 
Debrecen, 2013. március 4. 

l Doktori A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai, és polimadális vanillaid 
. értekezés 

l , receptorok. mint lehetséges mechanoszenzorok differenciálódó kondrocitákon 
témájanakcí~~~-------------------------.---~--~------~--------------------------

1 Doktorj~~ö lt ~eve . J -~~~ogyi Csilla ~~ss~~~~=:~ete 1 2012. október l. .J 

j /\ d-~ktori é-rtekezés -témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos Összefoglalója, a~ értekezés 
jei~E!.!~gj___heJ.y~~~E? . . ··-· __ ___ -·-· 

A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai, és polimodális vanilloid receptorok, mint 
lehetséges mechanoszenzorok differenciálódó kondrocitákon 

J. A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai differenciálódó kondrocitákhan 
Az ízi.ilcti porcban elhelyezkedő kondrocitákra dinamikusan változó, kompresszív erők hatnak 

i mozgás közhen. mcly elengedhetetlen a megfelelő anyagcsere-folyamatokhoz valamint az extracelluláris 
mátrix (ECM) egészséges szerkezetének megőrzéséhez. Annak ellenére. hogy az érett vázszövetckhcn 

' véghemcnő mcchanotranszdukciós útvonalakat részletesen tanulmányozták (McCullen és mtsai .. 20 l 0). a l 
fejlődő ízülctet és a differenciálódó porcsejteket érő mechanikai erőkről (pl.: embri onális és foetalis 1 

mozgások) általánosan nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Bizonyos eredmények szcrint a mechanikai 
stimulus alkalmazása meghatározza a mezenchimál is össejtek fejlődési irányát (Sarraf és mtsai .. 20 ll). A 

: Sox9 transzkripciós faktor jelentős szerepet tölt be a kandragenezis során, expresszióját és funkcióját 
számos szignalizációs fo lyamat szabályozha~j a kondrogenikus sej tekben. Promóterét a CREB is 

l
, szahályozza. mégpedig a Sox9 CRE-kötő régiójához kapcsolódva (Piera-Velazquez és mtsai .. 2007). A 

cAMP fő intracelluláris jelátviteli célpontj a a PKA. amely a Sox9 fehétjét foszforiláUa. fokozva a fehérje 
transzkripciós aktivitását és a sejtmagba történő áthelyeződését (Kumar és mtsai., 2009). Munkacsoportunk 
korábbi eredményei megerősítik a PKA szerepét a kandragenezis szabályozásában, a differenciálódó 
kondrogenikus sejtek mechanotranszdukciójában megjelenő cAMP-PKA-CREB jelátviteli tengelyt 
azonban eddig még senki nem írta le. "Mechanical loading stimulates chondrogenesis via the PKA/CREB-

l 
Sox9 pathway in chicken micromass cultures·' címmel az eredmények publikálása folyamatban van. 

2. A mechanikai terhelés és a Vanillaid Receptorok, mint mechanosensarok 

l Igen valószínű. hogy ez a mechanotranszdukció nem csak egy csatorna jelenlétéből fakad. hanem 
. egy ioncsatorna poolhól. melyben a funkciók és expressziós mintázatok valamilyen szinten átfednek 
J (Martinac. 2004 ). , \ kondrocita mechano- és ozmoszenzációjában szerepet játszó népszerü jelölt a ci·'" 
i permeábilis. nem specifikus kation csatorna a Tranziens Receptor Potenciál 4. A TRPV4 ioncsatorna . 
1 \·alószínüsíthctölcg szcrepet játszik a Sox9 útvonal szabályozásában és így hozzájárul a korai 'l 

i kondrogenezis folyamataihoz (Muramatsu és mtasi 2007). Ezért igazán relevánsnak tartottuk. hogy 
' megvizsgáljuk mechanotranszdukció során a TRPV receptorok mRNS expressziós mintázatát in vitro j 

porcosadó egér és csirke high density kultúrákban. Annak ellenére. hogy számos cikk foglalkozik a l 
mechanikai stimuláció előnyös hatásaival és lehetséges plazmamembrán targetjeivel, egy sem monitorozta 

l 
a mechanikai transzdukció során ingerelhető TRPV4 vagy bármely TRPV expressziós mintázatát. A 1 

kísérletek a csirke porcosadó modellben már megtörténtek, az egér high density kultúrákban a l 

! mi~!~vé!e_~e_zés fol~a~1:~~~~? van. __ j 
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3. Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid Receptorok feltérképezése az in vitro porcképződés 
folyamán 
Mivel a mechanikai stimuláció során a porcosadó kultúrákban nemcsak a TRPV 4 mRNS expressziós 
mintázat Yáltozott. hanem a TRPV l és TRPV3 mRNS kifejeződése is jelentősen módosult a kontrollhoz 
képest. ezért Jahoratóriumunk a vanillaid család valamennyi tagjának mRNS expresszióját vizsgálta 
csirke in \'ilro porcosadó mezenchimális sejtkultúrákban. A kísérleteink nagy része csirke high density 
kultúrákon zajlik, de látható, hogy bizonyos esetekben. például a csirke vanilleid receptor csökkent 
szenzitivitása vanillaid jellegű vegyületekkel szemben. (Jordt és Julius 2002. Shukunami és mtsai. 2008: 
Fowler és mtsai. 2000) érdemes emlős modellt is alkalmazni. ezért a kísérletek egér high density 
kultúrákon is megtö11énnek. A vanillaid csatornák termoszenzitív csatornaként is funkcionálnaL 
melynek teszteléseként különböző hőmérsékleteken vizsgáltuk a membránreceptor időheli mRNS 
expressziós változását valamint ugyancsak hőkezelésre adott intracelluláris kalciumkonccntráció
változását. A hőkezelés során a csirke TRPVl ioncsatorna változása a legje lentősebb. ezért ennek az 
ioncsatornának a fehérje szinten történő kimutatására törekedtünk. Kétféle antitestet alkalmazva sikerült 
detektálni a csirke TRPVl membráncsatornát differenciálódó porcsejtek teljes és plazmamembrán 

l frakciójában western blot technika alkalmazásával. Eddigi eredményeink megerősítéseképpen 

l tömegspektrometriás módszen·el szeretnénk a TRPV l fehérjét a palzmamembrán-frakcióban azonosítani. 

1. . 

1

/\z ·Ösztöndí]él"s id. őszakba n megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publi kációk, megtartott 
ko'!fer~!lci.9 ~J.ő99~_so~LQoszterek listája (te ljes SQecifikációval ~:..:t~t._ ________ _ 

1 Közlésre beküldött publikáció: 
l. folyóirat: Biochimic. Cím: Mechanical loading enhances chondrogencsis via the PKA/CREB-Sox9 j 

pathway in chicken micromass cultures"" Státusz: visszautasítva. 20 13.01 .04. · 
\.ngol nyel·ren megjelent poszter(ek): 

l. C. Somogyi. C. Matta. Zs. Földvári. E. Katona. R. A. Takács. T. Juhász, P.P Nánási. B. Hegyi, N. 
Szentandrássy and R. Zákány, Embryonic chicken and murine chondrogenic cel ls express TRPV l 
channels that influence cartilage forrnation. 2211

d IUBMB and 37'11 FEBS Congress 4-9111 Scptember 

2012 l 
2 R. A. Takács. C. Matta. T. Juhász, E. Katona. C. Somogyi and R. Zákány. Primary high density , 

chendrogenie cultures versus a cell line based chondrogenic model. 2211
d IUBMB and 37'11 FEBS l 

Congress 4-9111 Septernber 2012 
Magyar nyelven megjelent poszter( ek): 

l. Somogyi Csilla, Matta Csaba, Földvári Zsófia, Katona Éva, Takács Roland Ádám, Juhász Tamás. 
Nánási Péter. Hegyi Bence. Szentandrássy Norbert, Zákány Róza, Termoszenzitív Vanillaid 
receptorok kondrogenikus madeilekben 43. Mernbrán-Transzport Konferencia. Sümeg. 20 13.május 
~ 1-:?.4. 

2. Somogyi Csilla. Matta Csaba. Földvári Zsófia. Katona Éva. Takács Ro land. Juhász Tamás. Nánási 
Péter. Hegyi Bence. Szentandrássy Norbert, Zákány Róza. TRPV l ioncsatornák jelenléte csirke és 
egér kondrogenikus modellekben. Magyar Biokémia Egyesület Jelátviteli Szakosztályának III. 
Konferenciája. Esztergom, 2012. október 4-6. 
~ ---· ·- ·zr 
~;'!J?t~~i~~ 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma e lőrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja -e az 
ös_ztöndíj_!_oy_á__9bi folyósítását) -·- __ _ 
Somogyi Csilla doktorjelölt önálló kezdeményezésekkel segíti témájának előrehaladását, nyomon 
követi a szakirodalom témájával összefüggő szegmensét, napi rendszerességgel végez laboratóriumi 
tevékenységet. Jelentős előrehaladás történt TRPVl -nek a differenciálódó porcsejteken való 
funkcionali tásának bizonyításában mind a csirke, mind az egér high density kultúrákon. A 
disszertációját megalapozó két közlernény ezév nyaráig benyújtásra kerül, így a doktori értekezés 
elkészültének várható időpontjaként tartható 2014 első negyedéve. 
Doktorjelölt kiváló szakmai irányítást biztosít Földvári Zsófia TDK hallgató munkájához, amely segíti 

. Somogyi Csilla kísérleteinek e lőrehaladását, valamin t aktívan részt vesz az Anatómia Intézet 
1 waduális oktató munkájában . 
l r c:ntiek alapján Somogyi Csilla részére a predoktori ösztöndíj további folyósítását javaslom és 

támogatom. 

Ncm.z,..tt FeJiestt4hl Ugyn ;~k&ég 

www.ujstechenyiiCN.gov.hu 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. augusztus 31. 

műhel\ einek támogatása 
Doktori A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai, és polimadális vanillaid 
értekezés 
témáiának címe 

receptorok, mint lehetséges mechanoszenzorok differenciálódó kondrocitákon 

Doktorjelölt neve Somogyi Csilla 
Beszámolási 

! 2012. október 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenleqi helyzete 

A doktori disszertáció témaválasztásának indok/ása: 
Néhány éve ismert, hogy az oszteoarthrózisos ízületi porcban lehetnek a regenerációt elősegítő őssejtek, 

ennek ellenére az ízűJeti porc csak igen korlátozott megújuJási képességgel rendelkezik és a pótlására jelenleg 
alkalmazott lehetőségek egyike sem nyújt kielégítő, hosszú távú megoldást a sérült porcfelszín javítására 
(Oldershaw 2012). 

A kondrociták az őket érő biomechanikai, ozmoláris stimulusok széles skálájára anyagcsere változásokkal 
reagálnak: az optimális mechanikai terhelés az egyik legjobb stimulus az ízületi porc egészségének megőrzéséhez. 
Az ECM-ben lejátszódó változásokat számos, a mechanikai és ozmotikus változásokat érzékelő ioncsatorna 
közvetíti (Fodor és mtsai. 2009., Barett-Jolley és mtsai. 20 l O) a sejtek belsejébe. Laboratóriumunk megfigyelései 
szerint nemcsak az érett kondrociták, hanem a differenciálódó porcsejtek is rendelkeznek hasonló "szenzorokkal", 
és a lehetséges ioncsalád jelöltek közzé tartozik a mechanoszenzitív TRPV4 ioncsatornamiatt a Tranziens Recepor 
Potenciál Vanillaid ioncsalád is. 

Célkitűzés: 
A mechanikai stimuláció hatásának, és intracelluláris célpontjainak vizsgálata 

differenciálódó porcsejteken. 
A polimodális vanillo id receptorok jelenlétének és mechanoszenzitivitásának feltérképezése 

kondrogenikus sejteken. 
l. A mechanikai terhelés intracelluláris célpontjai differenciálódó kondrocitákban 

Az egytengelyű ciklikus mechanikai terhelés fokozza a porcképződést csirke micromass kultúrákban. A 
kondrociták osztódóképessége csökken, jelentős mátrix-szintézis irányba tolva a sejtek életfolyamatait A 
mechanotranszdukció a PKA-PP2A kináz-foszfatáz pároson keresztül valósul meg, ahol a PKA aktivitás jelentősen 
megemelkedik, míg a PP2A foszfatáz aktivitás lecsökken. A mechanikai terhelés során a porcmátrix alkotóinak 
szignifikáns mennyiségbeli növekedését feltételezhetőleg a Sox9 és CREB transzkripciós fehérjék 
felülszabályozódása és magbeli transzlokációja idézi elő. Ezen kutatási anyagból ez év júliusában a Cellular 
Signalling folyóiratha a "Mechanical loading stimulates chondrogenesis via the PKA/CREB-Sox9 and PP2A 
pathways in chicken micromass cultures" címmel benyújtásra került és a reviewer-ek véleménye alapján a kézirat 
átdolgozása zajlik. 
2. Tranziens Receptor Potenciál Vanillo id Receptorok feltérképezése in vitro porcképződés folyamán 

A polimadális Tranziens Receptor Potenciál Vanilleid ioncsaládon belül szinte valamennyi TRPV 
expresszálódik mRNS szinten mindkét kondrogenikus modellben. Fehérje expressziós szinten további Multiple 
Reaction Manitoring Mass Spectremetry mérések szükségesek. Az alkalmazott hőstimutus során a szakirodalommai 
egybehangzóan a TRPVl, TRPV3 és TRPV4 ioncsatornák mRNS expressziója változik. Mechanikai terhelés során 
a TRPV ioncsatornák mRNS expressziója eltér a csirke és egér kondrogenikus modell estén, ezért egy BMP2-t 
expresszáló porcosodé sejtvonalat is be szeretnénk vonni a vizsgálatokba. Az eredmények összefoglalása és 
folyóiratha történő benyújtása folyamatban van. 

Nemzoli Fejlosztési OgynHkség l -
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 

Somogyi Csilla doktorjelölt, az elmúlt négy év folyamán számos hazai, és nemzetközi konferencián vett 
részt, és két társszerzős közleményben munkálkodott. Jelenleg további két társszerzős cikk (bírálatra benyújtva, 
Mechanicalloading stimulates chondrogenesis via the PKAICREB-Sox9 and PP2A pathwaysin chicken micromass 
cultures, Pituitary adenylate cyclase activaling polypepiide (PACAP)-signalling promotes chondrogenesis: 
Implication of calcineurin as a downstream target) és egy elsőszerzős közlernény (Transient Receptor Potenciál 
Vanillaid ion channels expressed on in vitro chondrifying chicken and mouse micromass cu/tures) publikálásán 
dolgozik. 

Somogyi Csilla gyakorlatvezetőként első és másodéves orvostanhallgatókat magyarul és angolul egyaránt 
oktat. Kiváló manualítása az általa preparált tetemek minőségén is megmutatkozik, a preparátumai a követelmények 
megfelelnek. A hallgatói értékelésen rendszeresen pozitív visszajelzéseket kap, diákjaival jó viszonyt ápol. 
Mindezek mellett részt vesz a laboratóriumban dolgozó TDK hallgatók szakmai képzésében és kísérletes 
munkájában, önállóan irányítva őket, segítve előrehaladásukat 

Somogyi Csilla birtokában van azon kísérleti módszereknek, amelyek a Mechanikai terhelés intracelluláris 
cé/pontjai, és polimodális vanillaid receptorok, mint lehetséges mechanoszenzorok differenciálódó kondrocitákon 
című munkaterv kivitelezéséhez szükséges. A benyújtott munkaterv lehetőséget nyújt a szakirodalomban hiányolt 
TRPV ioncsatornák expressziójának feltérképezésére differenciálódó és érett kondrocitákban, valamint további 
információt biztosít különböző vázrendszeri és ízületi gyulladásos folyamatok tisztázására. 

Kutatómunkája eddigi eredményeként Csilla 6 darab társszerzős referált külföldi folyóiratban megjelent 
közleménye született, megjelent in extenso közleményeinek összesített impakt faktora 14,1 5. Számos hazai és 
nemzetközi poszteren szerepe l t, mint elsőszerző, illetve társszerző. Saját kutatási eredményeivel a 2013 évi Magyar 
Anatómusok Kongresszusán sikeres előadást tartott. 

A fentiek és elért tudományos eredményei alapján biztosítottnak látom, hogy Somogyi Csilla 2014 
októberéig benyújtja PhD disszertációját, majd ezt követően nyilvánosan megvédi téziseit 

A projekt az Európai Unió ljmogat~~val. az Európal 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

PROGRESS REPORT 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012. augusztus 21. 
műhel\ emek támogatása 

Title of 
Disscrtation 

Glycoinformatics Assisted Elucidation of Camplex Glycan Structures by Capil lary 
Doktori Electrophoresis 
értekezés 
témáiának címe 

Name of Predoc 
Reporti ng period 

Stefan Mittermayr 2011. szeptember l - 2012. 
Beszámolási augusztus 31. Doktorjelölt neve 
időszak 

Brief summary of research activities rn connect1on wtth t he d1ssertat ion, t he current stat e of 
the d1ssertat1on 

A doktori értekezés témáJával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
Jelenlegi helyzete 
The evaluation of the experimental data generated during the grant funding period was successfully 
completed . Completeness and correctness of the data was investigated by statistical analysis. In
dept h evaluation of g lycans released from ol-acid glycoprotein, transferrin, haptoglobin, 
erythropoletin and human serum resu lted in the accrual of a large amount of glucose unit (GU) 
values and assodated glycan structures and has been added to the data pool generated before . In a 1 

parallel attempt, the structural identification potential based upon established GU values was l 
demonstrated by the elucidation of the neutral glycans of haptoglobin and their examination in j 
different lung diseases (Pneumonia, COPD and lung cancer). The haptoglobin glycans were 
enzymatically released, fluorescently labeled and profiled by capillary electrophoresis. Disease 
assod ated changes such as core and antennary fucosy lation were investigated by ta rgeted 
exoglycosidase digestiens and their levels were compared in the different patient groups. Branching 
and fucosylation degree were measured and statist ical analysis was used to examine which 
st ructures might be responsible for the observed differences. Increased level of ol-6 fucosylated tri
antennary glycans was found in ali disease groups comparing to the control and elevated core- and 
antennary fucosylation on tetra -antennary glycans were detected in the lung cancer group compared 
to COPD. 
The excellent resalving power and high detection sensitiv ity of CE-LIF offered the ability to separate 
both pasiticnal and/or linkage glycan isomers, based on their hydrodynamic volume to charge ratio 
differences. Alterations in sialylation have been thought to be disease associated, however in its 
current form, the high efficiency of CE greatly complicated annotation and data interpretation. The 
presence of sialic acids resulted in increased molecular charge and subsequently faster migration in 
electrophoresis. Digestion with sialidase and successive manitoring of the peak shifts to the asiala 
counterpart positie ns was difficult for lower abundant sialoforms due to only minor increases in the 
respective relative peak areas. Exhaustive structural annotation of the peaks correspond ing t o 
sialylated oligosaccharides in the CE-LIF electropherograms was achieved by the combination with 
offline anion exchange fractionation and targeted exoglycosidase digests. 

Nemzeti Fejlou tési Ogyn~kség 
www.uJsztchonylterv.gov.hu 
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As reported before, the oligosaccharide pool was separated in the first dimension (weak anion 
exchange) based upon the degree of sialylation present, resulting in neutral, mono- (Sl) and di
(52), tri- (53) and tetrasialylated (54) fractions. Each fraction was then profiled by CE-LIF. In this 
way the neutral, mono- (Sl) and di- (52), tri- (53) and tetrasialylated (54) glycans of the 
aforementioned glycoproteins were identified. The ability to separate both positional and linkage 
(a2- 3 and a2-6) sialic acid containing isomers allowed to examine the linkage of the sialic acids on 
the different sialylated fractions by the application of highly specific sialidases, a2-3 and a2-3,6,8, 
respectively. 

Remaining Tasks: 
The work packages enearnpass the processing of the established glucose unit (GU) values, ensuring 
their correctness also in respect to the associated ca rbohydrate structure, and finally, their 
disseminatien in a publicly available GU database. Additionally, a literature survey to obtain similar 
work by other researchers, eriticaily evaluate their results as weil as the positioning of the current 
work, should be carried out. Work packages and their expected duration are summarized as follows: 

(l) Finalize experimental data analysis and evaluation (4 weeks) 
(2) Statistical analysis to evaluate data completeness and correctness (4+1 weeks) 
(3) Implementation of new structures to the glycan GU data base (parallel) 
(4) Preparatien of the data base for public presentation (parallel +l week) 
(5) Publicatien of results on scientific conferences and in peer reviewed journals 

ad (5): The beta version of the glycan structure-GU database based on my data and work will be 
presented at an international scientific conference and/or publication. Public disseminatien and its 
extent will be partially depending on the cooperation partners at NIBRT (National Institute for 
Bioprocessing Research and Training, Dublin, Ireland). Submission l presentation are anticipated 
until 12-2012. 
The literature survey has weil advanced and its submission is also expected within the year 2012. 

Nemzeti Fejlosztési Ogynöksog 
www.ujszechenylterv.gov.hu 
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Publlshed 1 accept ed and submitted publications, conference lectures/posters dunng t he predoct oral 
penod (w1th full spectf1catron) 

Az ösztöndíjas rdőszakban megjelentjelfogadott/közlésre beküldött pubhkációk1 megtartott 
konferencia előadások/ oszterek listá ·a teress edfikációval e ütt 
Publications: 
Influence of Molecular Configuration and Conformatien on the Electromigration of Oligosaccharides in 
Narrow Bore Capillaries 
S. Mittermayr and A. Guttman 
Electrophoresis1 33(2012)1000 

Alterations of the Haptoglobin N-glycome in Inflammatory and Malignant Lung Diseases 
C. Varadi 1 S. Mittermayr1, A. Szekrenyes, J. Kadas, L. Takacs, I. Kurucz and A. Guttman 
Manuscript in preparatien 

Conference Presentations : 
Hig h Fidelity Structural Elucidation of IgG N-glycans by Orthogonal Pressure and Electric Fie ld 
Mediated Separations 
A. Guttman, S. Mittermayr, J. Bones, P. M. Rudd 
MSB 2012, 27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analyses, Geneva, 
Switzerland, Feb 12-15, 2012 

Workshop : Analytical Glycomics 
A. Guttman, S. Mittermayr 

l MSB 2012, 27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analyses, Geneva, 
j Switzerland, Feb 12-15, 2012 

l 
Conference Posters: 
Identification of Cancer Associated Alterations in Serum N-Giycosylation by Capillary Electrophoresis 
S. Mittermayrr J. Bones, A. Guttmanr P. M. Rudd 

l MSB 2012, 27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analyses, Geneva, 
Switzerland, Feb 12-15, 2012 

j CE-LIF Based Evaluation of Treatment Efficacy in Autoimmune Diseases: Deciphering the 
Relationship between IgG N-glycosylation and mRNA Expression Profile 
C. Varadi, S. Mittermayr, N. Rezsu, B. Mesko, A. Guttman 
MSB 2012, 27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analyses, Geneva, 
Switzerland, Feb 12- 15, 2012 

doktorjelölt aláírása 
sig nature of predoc 

Nemzell Fejleu tésl OgyniSkség 
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Supervtsor' oprníon of t he predoctor's act lvlty and progress of the doct oral research. Current stat e of 
the d!ssertation, expected date of subm1sston. 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható idejére.) 
Stefan Mittermayr has been werking hard to keep up with the project time plan but the origina l plan 
was too optimistic so he is facing a slight delay of arcund 6 month. The experimental pa rt of the 
project has been successfully completed and revealed excellent data. The database part of t he 
project has advanced a lot and produced a preliminary online database (beta version) which will be 
made publicly accessible in the near future . At this stage, the dissertation is expected to be 
submitted by the end of 2012. 

témavezető aláírása 
signature of supervisor 

Nemzell Fejlesztést Ogynőkség 
www.ujszech.,nylterv.gov.hu 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTAT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. június 25. 
műhelyeinek támogatása 

Doktori 
A poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) szerepe a mitokondriális 

értekezés 
témáiának címe 

metabolizmusban és a doxorubicin által okozott érrendszeri károsodásban 

Doktorjelölt neve Szántó Magdolna 
Beszámolási 

12011. szeptember l. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A PARP-2 a poli(ADP-ribóz)-polimerázok szupercsaládjába tartozik, amely enzimek különböző 
akceptor fehérjék poli(ADP-ribozil)ációját katalizálják . Az (ADP-ribóz) polírnerek felépítéséhez NAD+ 
molekula szolgál donorként. A SIRTl egy NAD+- függő deacetiláz enzim, mely a fehérjék lizin 
oldalláncait deacetilálja, miközben egy NAD+ molekulát használ szubsztrátként. A SIRTl, mivel 
NAD+ -függő, képes a sejtek energiaállapotát érzékelni és aktívációja képes az energiahiányos állapot 
ellensúlyozására a mitokondriális biogenezis indukcióján keresztül. Mivel a PARP-2 potenciálisan 
befolyásolja a sejtek NAD+ -homeosztázisát, ezáltal befolyással lehet a SIRTl aktivitására és ezáltal 
globálisan a metabolizmusra. Megvizsgáltuk, hogy a PARP-2 hiánya hogyan befolyásolja a SIRTl 
aktivitását in vivo és in vitro egyaránt. Bebizonyítottuk, hogy a PARP-2 a SIRTl promoterének 
represszoraként működik, így a PARP-2 depléciójának hatására bekövetkező növekedés a SIRTl 
aktivitásában a SIRTl transzkripciójának fokozódásával magyarázható (Bai és mtsai, Cell Metab. 
2011, 13(4):450-60.). 
A továbbiakban a PARP-2 szerepét vizsgáltuk doxorubicin (DOX) által kiváltott vaszkuláris 
károsodásban. A DOX szabadgyökök termelését indukálja, ami DNS károsodáshoz, PARP aktíváciához 
következményesen pedig mitokondriális diszfunkcióhoz és sejtkárosodáshoz vezet. Kimutattuk, hogy 
PARP-2_1_ egerekből származó aorták simaizma védett a DOX-indukált simaizom károsodással 
szemben. Megvizsgáltuk, vajon a PARP-2 depléciójának hatására bekövetkező SIRTl indukció-e az 
oka a védett fenotípusnak. Valóban, az aortákban valamint PARP-2 csendesített simaizomsejt 
kultúrában (MOVAS) a mitokondriális DNS mennyiségének, illetve a mitokondriális biogenezis 
génjeinek indukcióját és az oxigen fogyasztás megemelkedését tapasztaltuk. Ezek a hatások 
egybeestek a SIRTl promoter indukciójávaL Az eredményeinket publikáltuk: Szántó és mtsai, 
Cardiovasc. Res. 2011, 92, 430-438. 
Csoportunk a PARP-2 enzim kapcsán új, az irodalomban korábban nem publikált összefüggésekre, 
funkciókra világított rá, és ezen enzim szerepeinek mélyebb megértése még mindig kiaknázatlan 
terület. Ezen területen szerzett eddigi eredményeket, valamint az általunk bemutatott új 
eredményeket review közleményben foglaltuk össze: Szántó és mtsai, Cell . Mol. Life Sci. 2012, 
In press. 
A tudományos közlemények mellett, eredményeinket szakmai konferenciákon előadás formájában is 
közöltük. 

A fentebb sorolt közleményeket felhasználva a doktori disszertációm megírásra és megvédésre került 
2012. június l-jén. A disszertáció címe: 
"Role of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)-2 in mitochondrial metabolism and in 
doxorubicin-induced vascular damage" 

Nemxeti Fejlesztési Ügynökség 
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt} 
Publikációk 
Szántó M, Rutkai I, Hegedűs Cs, Czikora Á, Rózsahegyi M, Kiss B, Virág L, Gergely P, Tóth A, Bai P 
(2011). Poly(ADP-ribose) polymerase-2 depletion reduces doxorubicin-induced damage through 
SIRT1 induction. Cardiavaseu/ar Research 92(3):430-438. 
IF : 6.051 

Szántó M, Brunyánszki A, Kiss B, Nagy L, Virág L, Gergely P, Bai P (2012). Poly(ADP-ribose) 
polymerase-2: ernerging transcriptional roles of a DNA repair protein. CMLS-Cel/u/ar and Malecufar 
Life Sciences. In press 
IF : 7.047 

Előadás 
Szántó M, Rutkai l, Hegedűs Cs, Czikora Á, Rózsahegyi M, Gergely P, Tóth A, Bai P (2011). A PARP-
2 depléciójának hatása a SIRT1 aktivációjára. Magyar Biokémiai Egyesület Vándorgyűlése 2011 . 
(Pécs) 

Szántó M, Brunyánszki A, Cantó C, Kiss B, Virág L, Schreiber V, Auwerx J, Bay P (2012). 
Interactions between SIRT1 and poly(ADP-ribose) polymerases - novel modes of metabolic 
regulation? FEBS3+ Meeting- "From molecu/es to life and back" (Opatija, Horvátország) 

~ H 
ternavezető aláírása 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készü lt : 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. február 4 . 

műhel) einek támogatása 
Doktori 

A Kv1.3 csatornák immunológiai szinapszisba történő berendeződésének 
értekezés 
témájának címe 

molekuláris háttere 

Doktorjelölt neve Szilágyi Orsolya 
Beszámolási 

/ 2012 . szeptember 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A munkatervnek megfelelően sikerült olyan mutáns mGFP-vel konjugált Kv1.3 ioncsatornát 
létrehoznunk, melyről hiányzik a csatorna C-terminusán elhelyezkedő POZ felismerő szekvencia, 
amelyen keresztül a PSD-95 fehérje kötődhet a Kv1.3-hoz . A létrehozott plazm idokat humán T 
limfáma sejtvonalban (Jurkat) expresszáltattuk retrovirális transzdukció segítségéve!. Ezen kívül 
szintén virális transzdukcióval olyan T sejtvonalat hoztunk létre, amely specifikus géncsendesítés 
eredményeképpen nem fejezi ki a PSD-95 fehérjét, azonban az mGFP-vel konjugált vad t ípusú Kv1.3 
ioncsatornát igen . Immunológiai szinapszist hoztunk létre az előbb leírt sejtvonalak, valami nt egy B 
sejtvonal (Raji) sejtjei között, és konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk az ioncsatornák szi napszisba 
történő berendeződésének mértékét. Megállapítottuk, hogy a vad típusú Kv1.3 csatornát és PSD-95 
fehérjét is expresszáló sejtek esetében jelentősen magasabb mértékű vo lt a Kvl.3 csatorna 
immunszinapszisban történő feldúsulása, szemben a deléciós mutáns csatornát k ifej ező, illetve a 
géncsendesített sejtekkel. Eredményeinket publikáció formájában gyűjtöttük össze, mely jelenleg 
elbírá lás alatt van egy nemzetközileg elismert folyóiratnáL 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
Közlésre beküldött publikáció: 
Orsolya Szilágyi, Anita Boratkó, György Pa nyi, Péter Hajdu: The role of PSD-95 in t he rearrangement 
of Kv1.3 channels to the immunological synapse (Pflügers Archiv-European Jou rnal of Physiology, IF: 
4 .46) 

.f.ih~ .. {2~ ..... 
do~tlh rjelölt. a l~r{ása 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 
A doktorjelölt véleményem szerint nagymértékű haladást ért el a doktori téma befejezésé hez vezető 
úton; elsőszerzős, elbírálás alatt álló közleményének eredményeit a szélesebb sza kmai kör is 
elismeréssel fogadta. Mindezek ismeretében reálisnak látom, hogy doktori értekezését 2013. május 
végéig benyújtsa, és messzemenően támogatom az ösztöndíj részére történő további folyósítását. 

témavezető aláírása 

Nemzeti Fejles%tési Ügynökség 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTAT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készü lt: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. augusztus 15. 
műhel\ einek támogatása 

Doktori 
Interleukin-

értekezés 
2/15 receptorok és MHC glikoproteinek klasztereinek vizsgálata T sejteken 

témájának címe 

Doktorjelölt neve Valkó Julianna 
Beszámolási 

12012. szeptember 1. 
időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefogla lója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

Az immunrendszer működésében kulcsszerepet játszó antigénprezentá ló MHC I és MHC II molekulák 
homo- és heteroklasztereket alkotnak különböző hierarchikus szinteken számos sejt 
plazmamembránjában. Emel lett sokféle egyéb membránfehérjével is kölcsönhatnak, közöttük az 
interleukin-2 és -15 citakin receptorokkal is, ezáltal befolyással lehetnek ezen receptorok 
működésére. A Biofizikai és Sejtbiológiai I ntézetben korábban kimutatták, hogy humán T limfóma 
eredetű sejteken az IL-2R három alegysége (a, ~ és Vc) már IL-2 hiányában is egymás közvetlen 
molekuláris közelségében található. 
PhD tanulmányaim során az interleukin-2 és -15 receptorok MHC glikoproteinekkel alkotott 
fehérjeklasztereit vizsgálom T sejteken különféle biofizikai módszerekkel. Érdeklődésünk középpontja 
az MHC I antigénprezentáción kívüli szerepének felderítése. Célk itűzésünk az MHC I molekula IL-2 
receptor alegységeinek összeszerelődésére, működésére, funkciójára gyakorolt hatásának vizsgálata. 

- Elektroporációs technikával RNS interferencia módszerrel csökkentettük az MHC I expresszióját, 
mely a transzfekciót után 48 órával 90%-kal csökkent . Az alkalmazott siRNS szekvenciát az MHC I 
könnyűlánca ellen terveztük. Modellrendszerként a Kit225 FT7.10 CD4+ leukémia sejtvonalat 
haszná ltuk, mely kifejezi az I L-2R mindhárom alegységét és stabilan transzfektálva van az IL-15R alfa 
alegységével. Negatív kontrollként anti-GFP siRNS-sel transzfektált sejteket alkalmaztunk. 
- Áramlási citometriás FRET méréseink alapján az MHC I homo- és az I L-2Ra-val illetve IL-15Ra-val 
va ló heteroasszociációja MHC I knockdown hatására csökkent. Fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópiával végzett méréseink szerint az IL-2Ra-val, az IL-15Ra, valamint az MHC I molekulák 
mobilitása szignifikánsan megnőtt. Ezekből az eredményekből a klaszterek részleges, de nem teljes 
szétesésére következtethetünk. A fehérje-fehérje kölcsönhatások lazábbá váltak, a molekulák 
mobilisabbak lettek. Kísérleteink szerint tehát az MHC I központi szervező szerepet tölthet be a 
vizsgált fehérjeklaszterben, stabilizá lja a klasztereket. 
- Konfokális mikroszkópiás akceptor fotoelhalványítás módszerével mértünk energiatranszfert az 
interleukin-2 receptor a és ~ alegységei között (géncsendesített és kontroll sejteken), melynek 
eredménye arra utal, hogy a két alegység kölcsönhatásá t, tehát a receptor összeszerelődését az MHC 
I knockdown nem befolyásolta. 
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- Az IL-2R, IL-lSR, MHC I és MHC II a lipid tutajokban koexpresszálód nak, majd együtt vagy külön
külön endocitózissal internalizálódnak. Az egyes receptoralegységek sejten belüli összeszerelődésé ről 
illetve az endoplazmatikus retikulumtól és Golgitól a sejtfelszínre történő kijutásig való együttes vagy 
külön-külön történő traffickingjéről jelenleg nincs ismeretünk. Ennek tanulmányozására fluoreszcens 
fehérjékkel jelzett receptor alegységeket tartalmazó plazmidok kotranszfekciója után intenzitás alapú 
FRET méréseket szeretnénk végezni konfokális mikroszkóppal. A sejtorganellumok azonosítását virál is 
transzfekcióval bevitt BFP-vel jelölt fehérjékkel kívánjuk kivitelezni . Eredményeink információt 
adhatnak a lipid tutajok fehérje komplexeinek keletkezéséről . 
A szükséges plazmid konstruktok egy részének elkészítése sikeresen megtörtént. Az e l őkísérletek 
folyamatban vannak. 
- Az MHC I nem klasszikus funkciójának felderítésére klinikai m intákon is végeztünk kísérleteket. A 
Sebészeti Intézettel együttműködésben Crohn-betegek CD4+ T limfocitáinak sejtfelszíni 
fehérjemintázatait (MHC glikoproteinek, IL-2/lSR, ICAM-1) vizsgáltuk. A fehérjeklaszter résztvevőinek 
kifejeződését, kölcsönhatásait, kolokalizációját tanulmányoztuk. Műtét i úton eltávolított 
nyirokcsomókból preparáltuk a sejteket, majd Ficollal szeparáltu k a limfocitákat, melyeket 
monoklonális antitestekkel ( ill. azok Fab fragmentumaival) jelöltük, ezt követően kon fokális 
mikroszkóppal illetve áramlási citométeren mértük. Kontrollként egészséges egyénekbő l vett 
perifériás vérből szeparált limfocitákat alkalmaztunk. Áramlási citometriás méréseink alapján 
elmondható, hogy a betegek limfocitáin az általunk vizsgált fehérjeklaszter megváltozott: az MHC I 
csökkent expresszióját, ugyanakkor az interleukin receptorok alegységei nek fokozott kifejeződését 
tapasztaltuk, valamint az MHCI IL-2Ra-val és IL-lSRa-val való kölcsönhatásának erősödését szintén 
megfigyeltük. 
- A III. Belklinika Reumatológia Tanszékével együttműködésben is folytatunk kísérleteket, spondylosis 
ankylopoetica-ban (SpA) szenvedő egyének perifériás véréből szeparált T limfocitákon. Az SpA egy 
ismeretlen eredetű, a HLA B27 alléihez kapcsolódó auto-inflammatorikus gerincbetegség . Ismert, 
hogy a HLA B27 allél nehézláncai nem fiziológiás, diszulfid hidakkal stabi lizát dimereket alkothatnak. 
Kísérleteinkben az IL-2 receptor MHC I-gyel való asszociációját tanulmányozzuk. A kölcsönhatás 
megváltozásának kimutatása segíthet megérteni a betegség hátterében álló molekuláris 
mechanizmusokat. 
Az anti-HLA-B27 antitestet termelő hibridóma sejtvonal beszerzését követően, a sejtek felül úszójából 
antitestet preparáltunk. Ellenőriztük a vizsgálni kívánt membránfehérjék expressziós szintjét 
egészséges kontrollek és SpA-ban szenvedő betegek véréből szeparált T limfocitákon. Az MHC I és IL-
2R kölcsönhatásának áramlási citometriás energiatranszferrel történő vizsgá lat ához elkezdtük a 
szükséges méréseket. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott konferencia 
előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

Poszter: 

Efis-EJI Symposium on IMmune-related Pathologies: Understanding Leukocyte Signaling and Ernerging 
therapies, Mátraháza (Magyarország), 2013. aug. 31 - szept.03 
Julianna Volkó, Gábor Mocsár, Péter Nagy, Katalin Tóth, Daniel Rönnlu nd, Jerker Widengren, Thomas 
A. Waldmann, Sándor Damjanovich, Andrea Bodnár, György Vámosi: 
Nonclassical function of MHC I : Maintenance of interleukin receptor clusters in human T cells 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére benyújtásának várható ideiére.) 
Volkó Julianna a T sejtek lipid tutajaiban kifejeződő, az IL-2R, IL-lSR és MHC I, II glikoproteinek által 
alkotott fehérjekomplexek vizsgálatával foglalkozik . Munkája során tanulmányozta az MHC I 
knockdown hatását a fehérjekomplexek összeszerelődésére, mobilitására és a receptorok 
működésére. Jelenleg ebből a munkából egy megosztott e l sőszerzős közleménye van előkészü l etben, 
melyet kb. l hónapon belül fogunk benyújtan i. 
Korábban megjelent másodszerzős közleménye "Crohn's disease alters MHC-rafts in CD4+ T-cells" 
címmel a Cytometry A folyóiratban, melynek szenior szerzője a Jelölt társtémavezetője, Prof. 
Damjanovich László. 
Tervezzük egy harmadik közlernény megírását a munkatervben leírt projektből, melyben a 
fehérjekomplex összeszerelődését kísérnénk nyomon az ER-től a plazma membránig. Az ehhez 
szükséges fluoreszcens fehérjékkel jelölt receptor alegységek egy része elkészü lt (GFP-vel és 
mCherry-vel jelölt IL-15Ra, IL-2Ra). Ennek a tervezett közleménynek a megjelenése nem feltétlenül 
szükséges az értekezés benyújtásához, melynek előrelátható időpontja 2015. Volkó Julianna 
munkáját szargalommal és eredményesen végezte, a projektben megfelelően haladt. 

tr 1 • L ~~ 
... ~ .... ..íl. .!~ .. ... ~E'. .. ~ . ~ . ./.V.. . 
témavezető aláírása 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013. február 4. 

műhel\ einek támoqatása 
Doktori Interleukin -
értekezés 

2/15 receptorok és MHC gl ikoproteinek klasztereinek vizsgálata T sejteken 
témáiának címe 

Doktorjelölt neve Volkó Jul ianna 
Beszámolási 

! 2012. szeptember 1. 
i dőszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefogla lója, az 
értekezés jelenlegi helyzete 

Az immunrendszer működésében kulcsszerepet játszó antigénprezentá ló MHC I és MHC II moleku lák 
homo- és heteroklasztereket alkotnak különböző hierarchikus szin teken számos sejt 
plazmamembránjában. Emellett sokféle egyéb membránfehérjével is kölcsönhatnak, közöttük az 
interleukin-2 és -15 citakin receptorokkal is, ezáltal befolyással lehetnek ezen receptorok 
működésére . A Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben korábban kimutatták, hogy humán T limfóma 
eredetű sejteken az IL-2R három alegysége (a, ~ és Vc) már IL-2 hiányában is egymás közvetlen 
molekuláris közelségében található. 
PhD tanulmányaim során az interleukin-2 és -15 receptorok MHC glikoproteinekkel alkotott 
fehérjeklaszterét vizsgálom T sejteken különféle biofizikai módszerekkel. Érdeklődésünk középpontja 
az MHC I antigénprezentáción kívüli szerepének felderítése. Célkitűzésünk az MHC I molekula IL-2 
receptor alegységeinek összeszerelődésére, működésére, funkciój ára gyakorolt hatásának vizsgálata. 
- Elektroporációs technikával RNS interferencia módszerrel csökkentettük az MHC I expresszióját, 
melynek hatásfoka a transzfekciót követően 48 óra elteltével 90% -nak adódott. Az alkalmazott 
siRNS szekvencia az MHC I könnyűlánca ellen lett tervezve. Modell rendszerként a Kit225 FT7.10 
CD4+ leukémia sejtvonalat használtuk, mely kifejezi az IL-2R mindhárom alegységét és stabilan 
transzfektálva van az IL-15 receptor alfa alegységéveL Negatív kontrollként anti-GFP siRNS-sel 
transzfektált sejteket alka lmaztunk. 
- Áramlási citometriás FRET méréseink alapján az MHC I homo- és az I L-2Ra-val il letve I L-15Ra-val 
való heteroasszociációja MHC I knockdown hatására csökkent. Fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópiával végzett méréseink szerint az IL-2Ra-val, az IL- lSRa, valamint az MHC I molekulák 
mobilitása szignifikánsan megnőtt. Ezekből az eredményekből a klaszterek részleges, de nem teljes 
szétesésére következtethetünk. A fehérje-fehérje kölcsönhatások lazábbá váltak, a molekulák 
mobilisabbak lettek. Kísérleteink szerint tehát az MHC I központi szervező szerepet tölthet be a 
vizsgált fehérjeklaszterben, stabilizálja a klasztereket. 
- Konfokális mikroszkópiás akceptor fotoelhalványítás módszerével mértünk energiatranszfert az 
interleukin- 2 receptor a és 13 alegységei között (géncsendesített és kontroll sejteken), melynek 
eredménye arra utal, hogy a két alegység kölcsönhatását, tehát a receptor összesze relődését az 
MHC I knockdown nem befolyásolta . 
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- Az IL-2R, IL-lSR, MHC I és MHC II a lipid tutajokban koexpresszálódnak, majd együtt vagy külön
külön endocitózissal internal izálódnak. Az egyes receptor alegységek sejten belü li 
összeszerelődéséről illetve az endoplazmatikus retikulumtól és Golgitól a sejtfelszínre történő 
kijutásig való együttes vagy külön-külön történő traffickingjéről jelenleg nincs ismeretünk. Ennek 
tanulmányozására fluoreszcens fehérjékkel jelzett receptor alegységeket tartalmazó plazmidok 
kotranszfekciója után intenzitás alapú FRET méréseket szeretnénk végezni konfokális mikroszkóppal. 
A sejtorganellumok azonosítását virális transzfekcióval bevitt BFP-vel jelölt fehérjékkel kívánjuk 
kivitelezni. A szükséges plazmid konstruktok egy részével már rendelkezünk, a többi elkészítése 
folyamatban van. Eredményeink infromációt adhatnak a lipid tutajok fehérje komplexeinek 
keletkezéséről. 
- Az MHC I nem klasszikus funkciójának felderítésére klinikai mintákon is végeztünk kísérleteket. A 
Sebészeti Intézettel együttműködésben Crohn-betegek CD4+ T limfocitáinak sejtfelszíni 
fehérjemintázata it (MHC glikoproteinek, IL-2/lSR, ICAM-1) v izsgáltuk. A fehérjeklaszter 
résztvevőinek kifejeződését, kölcsönhatásait, kolokalizációját tanu lmányoztuk. Műtéti úton 
eltávolított nyirokcsomókból preparáltuk a sejteket, majd Ficolla l szepará ltuk a limfocitákat, 
melyeket manaklonális antitestekkel (ill. azok Fab fragmentuma iva l) jelöltünk, ezt követően 
konfokális mikroszkóppal illetve áramlási citométeren mértük. Kontrollként egészséges egyénekből 
vett perifériás vérből szeparált limfocitákat alkalmaztunk. Áramlási citometriás méréseink alapján 
elmondható, hogy a betegek limfocitáin az általunk vizsgált fehérjeklaszter megváltozott: az MHC I 
csökkent expresszióját, ugyanakkor az interleukin receptorok alegységeinek fokozott kifejeződését 
tapasztaltuk, valamint az MHCI IL-2Ra-val és IL-15Ra-val való kölcsönhatásának erősödését szintén 
megfigyeltük. 
- A III . Belklinika Reumatológia Tanszékével együttműködésben is folytatunk kísérleteket, 
spondylosis ankylopoetica-ban (SA) szenvedő egyének perifériás véréből szeparált T limfocitákon. Az 
SA egy ismeretlen eredetű, a HLA B27 alléihez kapcsolódó auto-inflammatorikus gerincbetegség. 
Ismert, hogy a HLA B27 allé! nehézláncai nem fiziológiás, diszulfid hidakka l stabilizát dimereket 
alkothatnak. Kísérleteinkben az IL-2 receptor MHC I-gyel való asszociációját tanulmányozzuk. A 
kölcsönhatás megváltozásának kimutatása segíthet megérteni a betegség hátterében álló 
molekuláris mechanizmusokat. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 

.. l (\ • . . . . . /r:~ .. : .. f.~~~.~~.'Y.. .... . 
doktorjelölt aláírása 
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Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére, ill. arra, hogy támogatja-e az 
ösztöndíj további folyósítását) 
Volkó Julianna a T sejtek lipid tutajaiban kifejeződő, az IL-2R, IL-15R és MHC I, II glikoproteinek által 
alkotott fehérjekomplexek vizsgálatával foglalkozik . Munkája során tanulmányozta az MHC I 
knockdown hatását a fehérjekomplexek összeszerelődésére, mobilitására és a receptorok 
működésére. Jelenleg ebből a munkából egy megosztott elsőszerzős közleménye van előkészületben, 
melyet kb. 1-2 hónapon belül fogunk benyújtani. 
Korábban megjelent másodszerzős közleménye "Crohn's disease alters MHC-rafts in CD4+ T-cells" 
címmel a Cytometry A folyóiratban, melynek szenior szerzője a Jelölt társtémavezetője, Prof. 
Damjanovich László. 
Tervezzük egy harmadik közlernény megírását a munkatervben leírt projektből, melyben a 
fehérjekomplex összeszerelődését kísérnénk nyomon az ER-től a plazma membránig. Ennek a 
tervezett közleménynek a megjelenése nem feltétlenül szükséges az értekezés benyújtásához. Az 
értekezés benyújtásának előrelátható időpontja 2014. 
Vo lkó Julianna munkáját jól végzi, az ösztöndíj további folyósítását messzemenően támogatom. 

Ai r . ~ 
/u~ 
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témavezető aláírása 
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DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTATÁSIBESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: A Debreceni Egyetem t udományos képzési Debrecen, 2012. június 22. 

műhel'l einek támogatása 
Doktori Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező 
értekezés humán tumorokban témájának címe 

Doktorjelö lt neve Váradi Tímea Erzsébet Beszámolási 
12008. október l. 

időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatási tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 

A doktori szigorlat és a védés június 18.-án sikeresen lezajlott. 
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Az elisidepsin hatásmechanivnusának vizsgálata 

Mivel az elisidepsin hatásmechanizmusa nagyrészt ismeretlen volt, ezért vizsgálni kezdtük a drog által 

kiváltott hatásokat az ErbB receptorokra és a plazmamembránra. 

A CHO és A431 sejteken és azok származékain végzett rövidtávú és hosszútávú életképesség 

vizsgálatok azt bizonyították, hogy sem az ErbB2, sem az ErbB3 febéljék expressziója nem befolyásolja a 

sejtek elisidepsin iránti érzékenységét, ugyanis a különböző ErbB expressziós szinttel rendelkező 

sejtvonalak összehasonlításakor nem találtunk szignifikáns eltérést az ICso értékek között. 

Az elisidepsin specifikusan megnövelte egy konformáció-szenzitív ErbB3 ellenes antitest kötődését, 

vagyis egy olyan konformációbeli változást indukált az ErbB3 fehéljében, ami elősegítette a H3.105.5 

antitest hozzáférését annak epitópjához, de nem módosította másfajta ErbB2 vagy ErbB3 antitestek 

kötődését. 

Áramlási citometriás FRET méréseink azt mutatták, hogy az ErbB2 és ErbB3 homoasszociációjában 

szignifikáns csökkenés jelentkezett elisidepsin kezelés során, de a heteroasszociációkra nem volt hatása. 

A konfokális mikroszkóppal felvett képek meggyőzően mutatták, hogy az elisidepsin nem módosította 

az ErbB l és ErbB2 elrendeződését, de szelektíven indukálta a GPl-horgonyzott és az ErbB3 proteinek 

plazmamembránból az intracelluláris vezikulumokba történő átrendeződését. 

Sikerült bizonyítani, hogy annak ellenére, hogy az elisidepsin változást okoz az ErbB- és GPI

horgonyzott-fehéljék homoasszociációjában és sejten belüli eloszlásában, annak citatoxikus hatása 

független az ErbB 1-3 expressziótól. A TMA-DPH fluoreszcencia anizotrópia és a Laurdan generalizált 

polarizációjában okozott változások a drog által a plazmamembrán rendezettségében és fluiditásában 

okozott változásokra utalnak. Az elisidepsin ezen hatásait nagyon gyorsan kifejti, és ezeket követik az ErbB 

febéljék eloszlásában és az aspecifikus membránpermeabilitásban bekövetkezett változások és a sejthalál. 

Valószínűleg a hatóanyag elsődleges támadáspontja a lipid kettősréteg és a többi feltárt változás az 

elsődleges hatás következménye. 

Nemuti Fejlesttfsl Ogynijkség l -
www.ujsucht nyitt no.gov.hu 
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Trastuzumab kötődés gátlása hialuronsav által emberi emlőtumor mintákban 

Az ErbB2 febélje az emlőtumor kezelésben egy fontos terápiás célpont. A trastuzumab (ErbB2 ellenes 

antitest) kombinációja kemoterápiával egy hatékony kezelési mód, de az elsődleges és a szerzett 

rezisztencia kialakulásának problémája még mindig nagy kihívást jelent. Az egyik lehetséges ok a 

hialuronsav mennyiségének növekedése lehet, ugyanis ennek felhalmozódását rossz prognózisú 

daganatokban már bizonyították, ezért munkánk során az ErbB2 expressziót mutató emlőtumor szövetekben 

vizsgáltuk a trastuzumab kötődés és a helyi HA mennyiség közötti korrelációt. Az antikorreláció 

bizonyítását kvantitatív kép analízissel értük el, úgy hogy a pixel intenzitásokat csak a sejtmembránban 

értékel tük. 

Azt találtuk, hogy a normalizált trastuzumab kötődés negatív korrelációt mutat a sejt körüli HA 

sűrűséggel. A HA hatása a trastuzumab kötődésre jellegzetes volt extrém esetekben is, vagyis alacsony és 

magas HA sűrűség esetén erős és gyenge kötődést tapasztaltunk. Eredményeink egyezésben állnak korábbi 

bizonyítékainkkal, melyeket in vitro kísérletekben és egér xenograftokon kaptunk. 

A HA okozta trastuzumab kötődés gátlásának mechanizmusa ismeretlen annak ellenére, hogy 

kézenfekvő feltételezések vannak. Valószínűnek tartjuk, hogy a sürű HA befedi vagy maszkírozza az ErbB2 

trastuzumab kötő epitópját. Ugyanakkor a HA egy olyan lehetséges faktor, ami növeli a malignus 

daganatokban az intersticiális nyomást és ez a véredények összeomlásához és a hatóanyagok 

nyomáskülönbség-hajtott transzportjának gátlásához vezethet, vagyis megakadályozza a drog molekulák 

bejutását a tumor belsejébe. Továbbá a HA vagy az EC mátrix más komponensei a diffúzió lassulását 

okozhatják. Az állat madeilekben kapott korábbi eredmények, miszerint a HA mennyiségének csökkentése 

jó hatással van a daganatok kezelésében a hagyományos kemoterápiás anyagok, liposzómák és trastuzumab 

mellett, arra utalnak, hogy a HA egy fontos faktor, ami a tumorokban a hatóanyag hozzáférését limitálja a 

kötöhelyéhez. 

Habár a HA nem az egyetlen faktor, amely a trastuzumab rezisztenciához vezethet, eredményeinknek 

mégis fontos klinikai jelentősége van, ezért a további kutatómunkánk célja a szövetek HA szintjének 

csökkentése. 

Nemzeti Fejles.zl~sl Ogynökstg l -
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A PLA módszer kvantitatív jellegének vizsgálata 

A fehéije kölcsönhatások kimutatására nemrég kifejlesztett eljárás a PLA, amely nehéz kisérleti 

körülmények között (pl. szöveti metszeteken) is alkalmazható. Bár a módszer kiváló jellháttér arányához 

nem fér kétség, még nem elemezték részletesen, hogy mennyire tekinthető kvantítatívnak. A módszer a 

hosszadalmas jelölési protokoll ellenére vonzónak bizonyult a molekuláris biológiai vagy szövetfestési 

eljárásokban jártas laborok számára, hiszen a fehéije asszociációkat kvantitatívan mérő többi 

megközelítéssel ellentétben (ahol is gyakran kell komplex egyenletrendszerek megoldását alkalmazni, 

egyenleteket illeszteni, pl. FCS, FRET esetében) a PLA kiolvasási paramétere könnyen értelmezhető. 

Azonban kezdeti eredményeink arra utaltak, hogy a PLA eredmények nem mindig korrelálnak a FRET 

kísérletek eredményeivel, pl. PLA-val nem sikerült sem nekünk, sem másoknak [134) EGF hatására az 

ErbB l receptor homoasszociáció növekedését kimutatni. Ezért szisztematikusan elemeztük, hogy a PLA jel 

mennyire korrelál a protein asszociáció mértékével. 

Demonstráltuk, hogy a PLA jel mind intra-, mind intermolekuláris proximitási vizsgálatok esetén 

telítési effektust mutat, tehát a protein asszociációk egy bizonyos mértéke felett a jel nem nő tovább. Az 

oligonukleotiddal jelölt proximitási próbák denzitását jelöletlen antitesttel csökkentettük, és ebben a 

rendszerben is azt tapasztaltuk, hogy a PLA jel telítésbe fut a proximitási próbák nagy denzitása esetén. 

Ezen mérésekkel párhuzamosan mindig elvégeztük az analóg FRET kísérletet is, ahol is a FRET jel mindig 

lineárisan korrelált a protein asszociációval, ill. a fluorofórral jelölt antitestek denzitásával. 

Bár a PLA esetében tapasztalható telítés i effektus okát nem tudjuk, valószínűnek tartjuk, hogy a jelölési 

protokoll amplifikációs lépése során történnek azok a nem-lineáris hatások, amelyek a telítés 

megjelenéséhez vezetnek. Ezért következtelésünk szerint a PLA szemikvantitatív eljárásnak tekinthető. 

Nemzeti FeJies.z-tfsl Ogyntlikdg l -
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Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott 
konferencia előadások/poszterek listája (teljes specifikációval eqyütt) 

Tímea Váradi, Janos Roszik, Duarte Lisboa, György Vereb, José Manuel Molina-Guijarro, Carlos 
Galmarini, János Szöllősi, Peter Nagy 
ErbB protein modifications are secondary to severe cell membrane alterations induced by 
elisidepsin treatment 
European Journal of Pharmacology 667, 91-99. (2011) IF: 2, 737 

Maria-Magdalena Mocanu, Tímea Váradi, János Szöllősi, Peter Nagy 
Comparative analysis of fluorescence resonance energy transfer (FRET) and proximity ligation 
assay 
Proteomics ll, 2063-2070. (2011) IF: 4,8 15 

Tímea Váradi, Tamás Mersich, Paivi Auvinen, Raija Tammi, Markku Tammi, Ferenc Salamon, 
István Besznyák J r, Ferenc Jakab, Zsolt Baranyai, János Szöllősi, Peter Nagy 
B inding of trastuzumab to ErbB2 is inhibited by a high pericellular density of hyaluronan 
loumal of Histochemistly & Cytochemistry (201 2) IF: 2,381 

Tímea Váradi, Carlos Galmarini, János Roszik, György Vereb, János Szöllősi, Peter 
Nagy (poszter) ( Outstanding Poster A ward) 
c-erbB reeeptors are indirectly affected by severe cell membrane modifieations 
induced by Irvalee (PM02734) treatment 
CYTO 2010 XXV International Congress, Seattle, Washington, USA, 2010. május 8-12. 

Tímea Váradi, Carlos Galmarini, János Roszik, György Vereb, János Szöllősi, Peter 
Nagy (poszter) 
Az Irvalee által befolyásolt ErbB fehérjék expressziója nem elégséges feltétele az 
Irvalee szenzitivitásnak 
40. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2010. május 18-21. 

Tímea Váradi (előadás) 
c-erbB receptors are indirectly affected by severe cell membrane modifications 
induced by Irvalee (PM02734) treatment 
PhD Symposium of the Doctoral School of Molecular Medicine, Debrecen, 2010. 
május 31 -június l. 

Nemuti Fejteszt,sl Ogynökstg l -
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Váradi Tímea (előadás) 
Az elisidepsin által befolyásolt ErbB fehérjék expressziója nem elégséges feltétele az 
elisidepsin szenzivitásnak 
Ph.D. - Konferencia a Tudomány Napja Tiszteletére (Balassi Intézet Márton Áron 
Szakkollégiumi Igazgatósága), Budapest, 2010. november 29. 

Maria-Magdalena Mocanu, Tímea Váradi, János Szöllősi, Peter Nagy (poszter) 
Comparative analysis of Förster (fluorescence) resonance energy transfer (FRET) 
and proximity ligation assay 
International Bunsen Discussion Meeting, Förster resonance energy transfer in life 
science, Göttingen, 2011. március 27-30. 

Maria-Magdalena Mocanu, Tímea Váradi, János Szöllősi, Peter Nagy (poszter) 
Comparative analysis of Förster (fluorescence) resonance energy transfer (FRET) 
and proximity ligation assay 
CYTO 2011 XXVI Congress of the International Society fo r Advancement of Cytometry, 
Baltimore, Maryland, USA, 2011. május 21-25. 

Tímea Váradi (előadás) 
B inding of trastuzumab to ErbB2 is inhibited by a high local density of hyaluronan 
Annual Symposium of the Doctoral School of Molecular Medicine, Debrecen, 2011. 
június 6-7. 

Tímea Váradi, Maria-Magdalena Mocanu, Tamás Mersich, Paivi Auvinen, Raija 
Tammi, Markku Tammi, Zsolt Baranyai, Jakab Ferenc, János Szöllősi, Peter Nagy 
(poszter) 
B inding of trastuzumab to ErbB2 is inhibited by a high local density of hyaluronan 
The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, Stockholm, 2011. szeptember 
23-27. 

l / l 
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doktorjelölt aláírása 
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DOKTORJELÖL TI ÖSZTÖNDÍJASOK 
KUTAT ÁSI BESZÁMOLÓJA 

TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. augusztus 15. 

műheh einek támoqatása 
Doktori 

A Kv1.3 csatornák immunológiai szinapszisba történő berendeződésének értekezés 
témájának címe 

molekuláris háttere 

Doktorjelölt neve Szilágyi Orsolya Beszámolási 
!2012. szeptember 1. 

időszak kezdete 

A doktori értekezés témájával kapcsolatos kutatás i tevékenység vázlatos összefoglalója, az értekezés 
jelenlegi helyzete 
A munkatervnek megfelelően sikerült olyan mutáns mGFP-vel konjugált Kv1.3 ioncsatornát 
létrehoznunk, melyről hiányzik a csatorna C-terminusán elhelyezkedő POZ felismerő szekvencia, 
amelyen keresztül a PSD-95 és SAP97 fehérjék kötődhetnek a Kv1 .3-hoz. A létrehozott plazmidokat 
humán T limfóma sejtvonalban (Jurkat) expresszáltattuk retrovirális transzdukció segitségével. Ezen 
kívül szintén virális transzdukcióval olyan T sejtvonalakat hoztunk létre, amelyek specifikus 
géncsendesítés eredményeképpen nem fejezik ki a PSD-95 vagy SAP97 fehérjét, azonban az mGFP
vel konjugált vad típusú Kv1.3 ioncsatornát igen. Immunológiai szinapszist hoztunk létre az előbb 
leírt sejtvonalak, valamint egy B sejtvonal (Raji) sejtje i között, és konfokális mikroszkóppal 
vizsgáltuk az ioncsatornák szinapszisba történő berendeződésének mértékét. A C-terminális trunkált 
ioncsatornát kifejező sejtek, va lamint a PSD-95-öt nem expresszáló sejtek esetében is azt 
tapasztaltuk, hogy a Kv1.3 csatornák IS-be történő redisztribúciója akadályozva volt: szignifikánsan 
alacsonyabb volt azon szinapszisban lévő T sejtek száma, melyek Kv1.3 polarizációt mutattak az IS
ben a kontrollhoz képest, ezen kívül a berendeződés nem mutatott időfüggést . Ezzel szemben a vad 
típusú ioncsatornát kifejező, illetve a SAP97-et nem expresszáló sejtekben a Kv1.3 nagyobb 
mértékű, időfüggő berendeződése volt megfigyelhető . Ezen eredményeinket publikáció formájában 
gyűjtöttük össze, mely közlésre került egy nemzetközileg elismert folyóiratnáL Jelenleg a doktori 
disszertáció írása folyik ezen publikáció, illetve egy korábbi társszerzős közlernény alapján. 

Az ösztöndíjas időszakban megjelent/elfogadott/közlésre beküldött publikációk, megtartott konferencia 
e l őadások/poszterek listája (teljes specifikációval együtt) 
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Publikáció: 
Orsolya Szilágyi, Anita Boratkó, György Pa nyi, Péter Hajdu: The role of PS D-95 in t he rearrangement 
of Kv1.3 channels to the immunologica l synapse, Pflügers Archiv-European Journal of Physiology, 2013 
Sep; 465(9): 1341-51 

Előadások: 
A Magyar Biofizikai Társaság XXIV. Kongresszusa, Veszprém, 2013, Szilágyi Orsolya, Boratkó Anita, 
Panyi György, Hajdu Péter. A PSD-95 a Kvl.3 ioncsatorna immunológiai szinapszisban va ló 
feldúsulásában 

Immune- related Pathologies : Understanding Leukocyte Signaling and Ernerging therapies (IMPULSE), 
Mátraháza, 2013, Orsolya Szilágyi, Anita Boratkó, György Panyi, Péter Hajdu. The role of PSD-95 in the 
rearrangement of Kvl.3 channels to the immunological synapse 

Poszter: 
FEBS Congress, Szentpétervár, Oroszország, 2013, Orsolya Szilágyi, Anita Boratkó, György Panyi, 
Péter Hajdu . The role of PSD-95 in the rearrangement of Kv1.3 channels to the immunological synapse 

... ~:.~ .... O~ .... 
doktb~elölt alá í rá sa 

Témavezető véleménye a doktorjelölt tevékenységéről, a doktori téma előrehaladásáról (Térjen ki a 
doktori értekezés jelenlegi helyzetére, benyújtásának várható idejére.) 
A doktorjelölt sikeresen publikálta eredményeit a Kvl.3 csatornák immunológiai szinapsizsba történő 
berendeződés molekuláris mechanizmusáróL Kutatói munkájának elismeréseként kettő konferencián 
is meghívott előadoként vett részt. A doktori értekezés megírása előrehaladott állapotban van, 
legkésőbb ez év végén benyújtásra kerül az egyetem doktori bizottságához. Mindezek alapján úgy 
vélem, hogy a jelölt szakmai vállalásainak elegett tett. 

témavezető aláírása 

Nemuti Fejtesztési Ügynökség l -
www.ujs.z:echenyiterv.gov.hu 
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K + F projektek es etén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 

SZÉCHENYI TERV 

Készült: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.január 28. 

műhel) einek támogatása 
Téma· címe Laser scanning cvtometrv applications 
A beszámoló 

Dr. Minh Doan PhD hallgató Beszámolási 
1 2011.09.01 - 2012.01.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

The PhD student was focusing on scientitk collaborations related to v ari o us application of the laser scanning 
cytometry. In this meeting, results of these collaborative works were presented in a presentation titled 
"Application ofLSC on Quantitatíve researches", which contairred four major projects: 
l. Quantifying DNA superhelicity in eukaryotic cell nuclei 
2. Investigation of nuclear proteins interaction by FRET 
3. Immunophenotyping in atopic dermatitis 
4. Study Adipocyte cell death and clearance 
For each project, the student's reports of duty as wellas advisers' comments and remarks are summarized as 
follows: 

l. Quantifying DNA superhelicity in eukaryotic cell nuclei 
The workgroup has shown results in which they develop a method for the simultaneous measurement of 
chromatin loop size and DNA superhelicity. The "multiple thresholding" is considered as a new method that 
can accurately quantify the chromatin loop size and DNA 

2. lnvestigation of nuclear proteins interaction by FRET 
The goal in this study was to manitor intracellular molecular interactions of Fos and J un, two components of 
the AP-l trauscription factor family. By measuring FRET efficiencies, the student approximated the distance 
between hinding molecular partners (Fos-Jun) during their functional heterodimer formation. 

3. Immunophenotyping in atopic dermatitis. 

The workgroup utilized imaging laser scanning cytometer platform to investigate the antigen presentation 
and Th cell polarization capacity of peripheral myeloid dendritic cells from atopic dermatitis patients and 
healthy individuals when they are stimulated with both thyrnic stromal lymphopoietin (TSLP) and 
Staphylococcal enterotoxin B. Data showed that TSLP and SEB co-stimulation leads to increased CCL-17, 
IL-2, IL-6, TNFa and decreased IL-12 production from dendritic cells resulting in Th2, Th17, and Th22 
polarization. 

4. Study on Adipocyte cell death and clearance 

Presented data showed that: 
- Simultaneous Nile-Blue and Nile-Red staining identify the preadipocytes and adipocytes from the same 
SGBS cell population, making it possihle to follaw the adipogenic differentiation ofthese cells. 

A projekt az Európai Unió támogatásava l, az Európai 
Region;\tis Fejles•tési Alap társ finannirozásával valósul meg. 
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- TNFa+CHX treatment induced apoptosis in both SGBS preadipocytes and adipocytes. 
- The apoptotic ratio (number of apoptotic cells/l 00 cells) of both the differentiated and the undifferentiated 
cells increased with time reflecting their enhanced sensitivity to the death stimulus. 
- By fiuarescent microscopy, the workgroup was able to detect the phagocytosis of preadipocytes and 
adipocytes by macrophages in situ. 

Csatolt mel lékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 

.......... ~ ............... . 
Dr. Bacsó Zsolt 
témavezető 

Nemzeti Fejlesztési Ogynekség ! 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 

SZÉCHENYI TERV 

Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012.január 28. 

műhelveinek támogatása 
Téma címe Inflammoszóma vizsgálata immunkompetens sejtekben 
A beszámoló 

Varga Aliz 
Beszámolási 

1 2011.09.01 - 2012.01.31. kiállítója i dőszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A doktori értekezés témájával összefüggő kutatási projectek: 
(l) A parlagfű pollen kivonat által indukált reaktív oxigéngyök termelés hatásának vizsgálata az IL- l~ 

termelésre illetve az NLRP3 inflammoszóma expressziójára és működésére THP-1 makrofág jellegű 
sejtvonal on. 
(2) A Nod-like receptorok működésének vizsgálata a bőrt alkotó keratinocitákban poly(I:C) kezelés hatására. 

(l) Bevezetés. célkitűzés: 
Legújabbirodalmi adatok szerint a különböző eredetű reaktív oxigéngyökök (ROS) aktiválhatják az NLRP3 
inflammoszómát. Az is ismert, hogy a parlagfű pollen kivonat NADPH oxidáz aktivitása révén képes reaktív 
oxigéngyökök termelését indukálni epithel sejtekben. A pollen terhelésnek egyik leginkább kitett szervünk a 
tüdő, ahol az alveoláris makrofágok képesek nem-saját struktúraként érzékelni a pollent. Kísérleteink során 
THP-1 makrofág jellegű sejtvonalat kezeltünk parlagfű pollen kivonattal önmagában, illetve bakteriális 
eredetű TLR ligand LPS-sel kombinálva és vizsgáltuk a sejtek IL-l~ szekrécióját, reaktív oxigéngyök 
termelését, az NLRP3 inflammoszóma tagjainak expressziójátésszerepét a kezelések hatására. Ismert, hogy 
LPS hatására a makrofágok az NLRP3 inflammoszóma működésén keresztül a kaszpáz-1 enzim 
aktivitásával IL-l ~-t termelnek. 
Eredmények: 
- A sejtekhez adott parlagfű pollen kivonat önmagában nem vezet IL-l~ termeléshez, viszont az LPS
indukálta IL-l~ termelést jelentősen fokozza. 
- A pollen kivonat a THP-1 sejtekben intracelluláris ROS termelést indukál. 
- A megnövekedett IL-l~ termelést ROS-scavenger N-acetylcystein, NADPH oxidáz inhibitor DPI 
( diphenyleneiodonium), valamint kaszpáz-1 specifikus inhibitor előkezeléssei gátolni tudtuk. 
- A pollen kivonat LPS-indukálta IL-l~ termelést serkentő hatása az NLRP3 inflammoszóma működésén 
keresztül valósul meg, melyet mRNS csendesítési vizsgálatokkal támasztottunk alá. 
- A pollen kivonat önmagában nem indukálja az NLRP3 inflammoszóma tagok, valamint az IL-l~ 

expresszióját, viszont az LPS-indukálta kifejeződésüket jelentősen fokozza. A gének expressziója DPI 
hatására gátolt. 
- A pollenkivonat nem a kaszpáz-1 enzim aktivitását fokozva növeli az LPS-indukálta IL- l~ termelést, 
hanem szubsztrátjának, a pro-ILl~-nak LPS-indukálta kifejeződését fokozza. 
- Egyes, a pro-ILl~ génexpresszió szabályozásában részt vevő jelátviteli útvonalak tagjai közill a p38 
MAPK illetve a SAPK/JNK LPS-indukálta foszforilációjának mértéke nő a pollen kivonat hatására. A 
foszforiláció mindkét esetében NADPH-dependens. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
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További tervek: 
Az eredményekből elkészített kézirat 20 ll. novemberében beküldésre került, melyet decemberben revízióra 
kaptunk vissza. Jelenleg a kézirat elfogadásához szükséges további kísérleteken dolgozunk. 
A THP-1 sejtvonalonjelenleg zajló kísérletek mellett elkezdtük vizsgálni monocitából differenciáltatott 
primer humán makrofág sejteken is a pollen kivonat hatását az IL-l~ termelésre. 

(2) Bevezetés, célkitűzés: 
a., Az epidermisz legfőbb alkotói, a keratinociták különböző patogén hatásoknak vannak kitéve a bőrben. 
Ezek közül az egyik legjelentősebb a dupla-szálú RNS (dsRNS), amely többek között a vírusok 
replikációjának köztes terméke. Ismert, hogy a keratinociták rendelkeznek ennek felismerésére képes TLR3 
receptorokkal, valamint RIG-like helikáz szenzorokkal. Arról azonban keveset tudunk, hogy a Nod-like 
receptor család egyes tagjai szerepet játszhatnak-e a virális dsRNS felismerésében és az IL-l~ termelés 
indukciójában humán keratinocita sejtekben. 
Eredmények: 
- A különböző bakteriális (LPS, flagellin, Pam3CSK4) és virális (poly(I:C), ssRNA) TLR Iigandok közül 
egyedül a TLR3 ligand poly(I:C) (= polyinosinic:polycytidylic acid, egyes vírusfertőzések mimikálására 
általánosan használt szintetikus dsRNA analóg) indukálja a primer humán keratinocita sejtek IL-l~ 
termelését továbbá 
-Az NLRP inflammoszómatagok, bizonyos Nod molekulák és az IL-l~ RNS illetve fehérje expresszióját. 
- A poly(I:C) jelentősen fokozza a kaszpáz-1 enzim aktivitását. 
- A poly(I:C) által indukált IL-l~ szekréció specifikus kaszpáz-1 inhibitorral gátolható. Más gyulladásos 
citokinek, pl IL-6, IL-8 termelését nem befolyásolja az inhibitor. 
- A poly(I:C) által indukált IL-l~ termelésben a TLR3-nak is szerepe van, illetve a jelátvitel az IRF3 
foszforilációján keresztül valósul-e meg. 
További tervek: 
A kézirat befejezéséhez 
- mRNS csendesítési vizsgálatokat végzünk annak a megválaszolására, hogy poly(I:C) hatására a sejtekből 
felszabaduló IL-l~ az NLRP3 inflammoszóma működésén keresztül indukálódik, vagy a Nod 
szignaloszómák vesznek részt az érzékelésben és a vészszignál továbbvitelében, mint ahogyan egy nem 
régiben megjelent tudományos közlernény utal erre (Bose et al. Activation of innate immune antiviral 
responses by Nod2. l Nature Immunology (2009). 

b, Jelenleg a keratinocitákon folyó másik munkánk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy 
bakteriális fertőzést megelőző virális fertőzés hogyan hat a keratinociták gyulladásos válaszára. Ehhez a 
poly(I:C) előkezelést követő Nod2-specifikus bakteriális ligand MDP kezelés hatását vizsgáljuk a pro
inflammatorikus citokinek (IL-l~' IL-6, IL-8) termelésére, a Nod-like receptorcsalád egyes tagjainak 
kifejeződésére, valamint különböző (pl. NFKB, IRF3) jelátviteli útvonalakra. 
Eredmények: 
- A kombinált kezelés szinergista módon hat az IL-l~ mellett az IL-6 és az IL-8 citokin termelésére is, 
illetve az antimikrobiális ~-defenzin és CAMP gének mRNS expressziójára. 
Tehát a poly(I:C) kezelés érzékenyíti a sejteket bakteriális felülfertőzést megelőzően. 
További tervek: 
Az eredmények publikálásához 
- Nod2 illetve NLRP3 mRNS csendesítési vizsgálatok, továbbá 
- a kombinált kezelés IRF3 illetve a p38, SAPK/JNK, IKBa foszforilációjára gyakorolt hatásának vizsgálata 
szükséges. 
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Téma címe Humán alternatív makrofáq aktiváeié SQecifikus mRNs és miRNS vizsgálata 
A beszámoló 

Czimmerer Zsolt 
Beszámolási 

1 2011.09.01 - 2012.01.31. kiállítója időszak időszak 

A K+ F projekt szakmai előreha la dásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Az élő szervezetben a makrofágok differenciálódása, aktívációja és funkciója nagymértékben függ a 
környezetükben lévő sejtek által termelt különböző faktoroktóL Ezen faktorok közé tartoznak a Th2 típusú 
immunválaszt kiváltó IL-4 és IL-13, melyek a makrofágok alternatív akcióját, valamint az INFy és TNFa, 
melyek a makrofágok klasszikus aktivációját váltják ki. A klasszikusan aktivált makrofágok kulcsszerepet 
játszanak a szervezet különböző pathogénekre adott gyulladásos válaszában, míg az alternatívan aktivált 
makrofágok a különböző parazitákkal szembeni védekezésben, a gyulladást követő "repair" folyamatokban, 
valamint tumor asszociált makrofágként a turriorok növekedésének szabályozásában és a tumor 
metasztázisok kialakulásában j á tszanak szerepe t. 
Munkánk során az IL-4 által kiváltott alternatív, és az INFy+ TNFa által kiváltott klasszikus humán makrofág 
aktiváeié globális génexpressziós profilját hasonlítottuk össze. Célunk új humán alternatív makrofág 
aktívációra specifikus marker gének és jelátviteli útvonalak azonosítása volt. Első lépésként IL-4 és 
INFy+ TNFa kezelt valamint kezeletlen humán perifériás vér eredetű monocytákból differenciálódó 
makrofágok génexpressziós profilját vizsgáltuk microarray technika segítségéveL A microarray kísérletek 
alapján, a már ismert humán alternatív aktivációs markerek mellett (MAOA, ST AB-l, CCL-22, CCL-26, 
PDGFC) több olyan új gént találtunk (ENPP2, CD180, HOZFP, TFPI2), melyek az IL-4 kezelés hatására 
szabályozódnak, továbbá kifejeződésük az IL-4 kezelt alternatívan és az INFy+ TNFa kezelt klasszikusan 
aktiválódott makrofágok közt legalább kétszeres különbséget mutatnak. Ezen potenciális alternatív makrofág 
aktiváeié specifikus marker gének szintjét kvantitatív PCR technikával tovább vizsgáltuk, és a microarray 
kísérletek eredményeit sikeresen validáltuk. Eredményeink további érdekessége, hogy több olyan IL-4 által 
szabályozott gént találtunk, amelyek szerepet játszhatnak a tumorok növekedésének és metasztázis 
készségének szabályozásában. Az általunk talált IL-4 által indukált gének közül az ENPP2 a tumor sejtek 
fokozott osztódásának előidézésében, míg a CCL-22 a tumor ellenes immunválasz csökkentésében, a 
PDGFC a tumor angiogenezis fokozásában játszhat szerepet. Ezen gének tényleges szerepének tisztázása 
jelenleg folyamatban van. 
A mikroRNS-ek (miRNS-ek) rövid 20-22 nt hosszúságú, egyszálú nem kódoló RNS molekulák, melyek a 
gén kifejeződés szabályozásában vesznek részt a célpont mRNS-ekről történő fehérje szintézis gátlásán, 
valamint az RNS degradáció kiváltásán keresztül. Az elmúlt fél évtized eredményei azt mutatják, hogy a 
miRNS-ek jelentős szerepet játszanak különböző immunsejtek differenciációjának és funkciójának 
szabályozásában. Jelenleg a különböző humán alternatív makrofág aktívációra j elemző miRNS kifejeződési 
mintázat nem ismert. Munkánk során humán perifériás vér eredetű monocyták, és a belőlük IL-4 jelenlétében 
és hiányában differenciáltatott makrofágok miRNS kifejeződési profilját hasonlítottuk össze miRNS 
microarray technika segítségéveL A makrofág differenciálódás során több mint 50 olyan miRNS-t találtunk 
melynek a szintje legalább másfélszeres különbséget mutatott a kiindulási monocyta és a differenciálódott 
makrofág állapot közt. 
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Továbbá azonosítottunk nyolc olyan miRNS-t melynek kifejeződése különbséget mutat az IL-4 jelenlétében 
differenciálódott alternatívan aktivált és a "kontroll" makrofágok közt. A mir-342 és mir-193b esetében 
megfigyelhető volt, hogy szintjük a monocytából történő makrofág differenciáció során csak IL-4 
jelenlétében indukálódott. J elenleg a mir-342 és mir-193 b kifejeződés szabályozását, valamint a prekurzoraik 
kifejeződését vizsgáljuk. 
Az alternatív makrofág aktívációra jellemző génkifejeződési profil vizsgálata mellett, elkezdtük egy egér 
tumor modell beállítását is, mely segítségével lehetövé válik az alternatív makrofág aktiváeié tumor 
fejlődésre és metasztázisra gyakorolt hatásának in vivo vizsgálata. Munkánk során az egér Bl6 melanóma 
sejt eredetű primer és metasztatikus tumormodell beállítását végeztük el. A primer tumor fejlődési madellen 
végzett első kísérleteink azt mutatják, hogy a STAT6 transzkripciós faktor (az alternatív makrofág 
aktívációban kulcsszerepet játszó szabályozó faktor) hiányos egerekben a primer melanóma tumor 
növekedése fokozott. A következő hónapokban a metasztatikus tumor modell beállítását fogjuk elvégezni, 
valamint vizsgálni fogjuk a makrofágok részvételét a STAT6 hiányos egerekben megfigyelt fokozott primer 
tumor növekedésben. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 
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Téma címe Az etanol elősegíti az érfal simaizomsejtjeinek oszteoblasztos transzformációját 
A beszámoló 

Oros Melinda 
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kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Korábbi munkámban humán aortából származó simaizom-sejtkultúrán érkalcifikációs modellt állítottam be, 
melyben a mineralizációt inorganikus foszfát alkalmazásával idéztem elő. Megfigyeltem, hogy a humán 
aortából származó simaizomsejtek extracelluláris mátrixának foszfát indukálta kalcifikációját az etanol 
fokozza. A mineralizáció nem csupán az extracelluláris mátrix kalcifikációjában nyilvánult meg, hanem a 
simaizomsejtek fenotípusának jelentős változásában is. A simaizomsejteknél az osteoblast sejtmarkerek 
kifejezett expresszióját figyeltem meg etanol hatására. A fenotípus megváltozásának főbb jellegzetessége 
egyrészről a fokozott sejtfelszíni alkalikus foszfatáz aktivitás, és a megnövekedett oszteokalcin szintézis, 
másrészről az emelkedett CBF-al transzkripciós faktor expressziója volt. 

Eredményeim: Mivel a megfigyeléseim eredetiek voltak és klinikai szempontból fontosnak ítélhető 
meg, célul tűztem ki a mechanizmus pontosabb feltárását. Tekintettel arra, hogy a CBF-al transzkripciós 
faktor aktivitása az intracelluláris foszfátszint által meghatározott, tanulmányoztam vajon az etanol 
befolyásolja-e a simaizomsejtek foszfát felvételét. Meghatároztam, hogy miképpen függ össze a sejtek 
foszfát felvétele a környezetben lévő alkohol koncentrációjától. Méréseim azt mutatták, hogy emberben az 
extrém nagy mennyiségű alkohol bevitel mellett megfigyelhető szérumkoncentrációknál sem változik meg a 
sejtek intracelluláris foszfátszintje. Ezzel kizárható volt az a lehetőség, hogy az alkohol a Pit- l általi 
foszfátfelvételen keresztül hozza létre kalcifikációs hatását a simaizomsejtekben. Korábbi megfigyelés, hogy 
a csont mineralizációjának feltétele a mátrix vezikulák képződése, amely apoptosis folyamatához kötött. 
Ezért fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy miképpen hat az alkohol a humán vaszkuláris sejtek 
viabilitására. A mineralizációt elősegítő koncentrációk alkalmazása mellett, több metodika alkalmazásával 
sem tudtam kimutatni a sejtek viabilitásának csökkenését. Gondolva arra, hogy az etanol a 
simaizomsejtekben is metabolizálódhat, és ezáltal intracellulárisan acetaldehid keletkezhet belőle, ami a 
kalcifikációs hatás közvetlen okozója lehet, vizsgáltam az alkohol-dehidrogenáz és az acetaldehid
dehidrogenáz expresszióját. Humán vaszkuláris simaizomsejtekben sem az alkohol-dehidrogenáz, sem pedig 
az acetaldehid-dehidrogenáz nem mutatható ki fehétje szinten. A foszfát és/vagy etanol indukálta 
simaizomsejtek osteoblast irányú differenciálódásákor sem találtarn alkohol-dehidrogenáz és acetaldehid
dehidrogenáz expressziót. Hogy, minden bizonnyal kizárjam a metabolitok szerepét, tanulmányoztam az 
exogén acetaldehid és acetát simaizomsejtekre kifejtett hatását a kalcifikáció és csontmarkerek tekintetében. 
A metabolitok nem befolyásolták a simaizom mineralizációt és nem voltak hatással sem az alkalikus 
foszfatáz, oszteokalcin, sem pedig a CBF-al szintekre. Terveim között szerepelt a reaktív oxigén (ROS) 
szerepének tisztázása az alkohol indukálta mineralizációs folyamatokban. A humán vaszkuláris simaizomsejt 
kísérletekben meghatároztam a ROS képződést nyugvó, illetve a fenti körülmények biztosítását követően 
dichlorodihydrofluoresceint alkalmazva. Meglepődve tapasztaltam, hogy foszfát önmagában fokozta a ROS 
képződést, és az etanol csak kis méctékben volt képes tovább növeini ezt a hatást. 
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A simaizomsejtek extracelluláris mátrixának mineralizációját, illetve a kalcium jelentősfokú akkumulációját, 
a hidroxiapatit képződést alizarin vörös és Von Kossa festésekkel és közvetlen kalcium meghatározással 
követtem. Tekintettel arra, hogy simaizomsejtben a CBF-al szintje igen alacsony, a transzkripciós faktor 
kifejeződését mRNS szinten követtem. A többi osteoblast marker kifejeződését fehérje szinten néztem. Az 
alkalikus foszfatáz vonatkozásában az enzimaktivitást határoztam meg. 
A fenti eredményekkel kiegészített korábbi kéziratot a Journal of Cellular and Molecular Medicine közlésre 
elfogadta, az értekezés írása folyamatban van. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Prof.Dr. Nagy ászló 
témavezető 
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Téma címe A WT1 gén mutációjának klinikai következményei 
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A K+F projekt szakmai előrehaladásának, az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A WTJ gén szerepéró1 

A WTl gén a ll-es kromoszóma rövid kruján, a llpl3 locusorr helyezkedik el. Terméke egy transzkripciós 
regulátor, mely a molekuláris környezettől függőerr aktivátorként és represszorként is működhet, különböző 
gének vonatkozásában. A proteinnek 24 izoformája ismert; míg egyes izoproteinek közvetlenül a DNS-hez 
kötődve a transzkripciót szabályozzák, addig másoknál a DNS-sei való interakció gyengébb, viszont a 
spliceosoma egyes elemeit nagy affinitással képesek megkötni. 
A WTl fontos tumorszupresszor, működésére szükség van mind az urogenitalis rendszer, mind a 
mesothelium egészséges fejlődéséhez. Mutációja vagy expressziós zavara esetén többek között Wilros
tumorról (innen származik a gén neve), Denys-Drash- és Frasier-szindrómáról számol be a szakirodalom, de 
szerepet játszik egyéb malignus betegségek pathogenesisében is, mint pl. egyes angiogenetikus tumorok, 
akut leukemiák, myelodysplasiás szindróma. 

Az eddig végzett munkám a WTJ génnel kapcsolatban 

l. A WTl gén összes exonjának PCR-es amplifikálásához kidolgoztuk a gyakorlatban jól használható 
protokollokat. (Részben saját tervezésű, részben az irodalomból vett primerekkel dolgoztunk.) E módszer 
segítségével egy WTl defektusra gyanús beteg vérmintájából megpróbáltunk WTl mutációt kimutatni, ám 
egyetlen exon szekvenciájában sem találtunk eltérést. Ezután a Pathológiai Intézettel való kollaboráció 
keretében a beteg 1978-ban eltávolított Wilms-tumoros mintájából (paraffinos metszet) immunfestés 
segítségével sikeresen kimutattuk a daganatsejtek WTl-pozitivitását. Ezt követően qRT-PCR használatával 
(Taqman Copy Number Assay) kimutattuk, hogy a beteg genomjában a WTl génnek csak l kópiája 
található, a másik deletálódott. A deléció nem terjedt ki a szomszédos P AX6 génre, és nem volt kimutatható 
egyik szülőben sem, azonban egy lánytestvér extra képiával rendelkezett a gén proximális szakaszán. 

Az elmúlt félévben az eredményekből elkészült az elsőszerzős publikációm (WTl microdeletion and 
slowly progressing focal glomerulosclerosis in a patient with male pseudohermaphroditism, childhood 
leukemia, Wilms tumor and cerebeHar angioblastoma), mely elfogadásra került a Clinical Nephrology 
folyóiratban. 

2. Több kEnikával való együttműködésben, vér- és csontvelőmintákban vizsgáltuk a WTI esetlegesen 
megjelenő expresszióját AML, ALL és MDS esetén quantitatív RT-PCR segítségéveL A jelenleg 
rendelkezésre álló assay-k alkalmasak a totál WTl expresszió mérésére, valamint a 4 fő izoprotein 
vizsgálatára izoláltan. 
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E vizsgálat jelentősége az alábbiakban áll: 
- Míg egészséges kontrollszemélyek esetében WTl expresszió soha nem mutatható ki, addig a klinikai 

betegminták 75-80 százalékában az expresszió detektálható. 
-Az expresszió mértéke jól korrelál a klinikai állapottal, használható a terápia monitorozására. 
-A WTl-expresszió emelkedése előre jelezheti a relapsust. 

Az elmúlt félévben elértünk egy komoly mintaszámot (összesen több, mint 700 beteget 
vizsgáltunk). A társszerzős publikáció jelenleg előkészületben van, mindössze néhány kontrollvizsgálat 
van még hátra, hogy megírhassuk és leadhassuk a kéziratot. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

?-'~ ~ ... h.. ~ ..... ...... .. ...... .. ..... ....... . 
Prof.Dr. Bíró Sándor 
témavezető 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

. .s' r:A.Jv.. p 
TAMOP-4. 2. 2/B-10/1-2010-0024. Készü lt: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
műhelveinek támogatása 

Debrecen, 2013.október 15. 

K+F projekt címe 
A beszámoló DE Nyelvtudományok Beszámolási 

12011.07.01.- 2013.09.30. 
kiállítója Doktori Iskola időszak időszak 

ro·ekt szakmai előrehaladásának az eivé zett tevéken 

Doktori Iskolánk kutatási projektje a nyelvtudomány jelenlegi tudomány-módszertani vitáinak középpontjában 
álló kérdésre koncentrál: a nyelvészet különböző hagyományait követő elméletek mit tekintenek adamak, és 
milyen szerepet tulajdonítanak nekik a nyelvészeti hipotézisek felállításában. 

Kutatási témáink: 

l . Párhuzamok és eltérések a magyar és az angol nyelvtan számítógépes implementációjában 

2. A nyelvi rendszerek és a kommunikáció jelenségeinek funkcionálisikognitív megközelítése 

3. Az "evidencia" szerepe a nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetében 

4. A finnugor nyelvek nyelvújítás i kérdéseinek vizsgálata (bibliafordításokon keresztül) 

5. XIX s=ázadi mordvin s=övegek digitalizálása; a képzök grammatika/izá/ódásának leírása 

6. A= ófrancia novellairodalom elbeszéléselméleti vizsgálata a narratológia és a nyelvészet összefüggésének 

.s=emponfjából 

7. Nyelvészeti szempontok az elbeszélő irodalom vizsgálatában 

8. A francia és a provanszál nyelvjárások közölti határ megállapítása lexikológiai vizsgálatok alapján. 

9. Az antik nyelvek (latin, görög} története, szöveghagyománya és szövegkritikája ilf. ehhez kapcsolódóan közép

és neolatin szövegek feldolgozása ill. szövegbázis létrehozása, valamint mindezzel összefüggő irodalom- és 

kultúrtörténeti tanulmányok 

l O. Az antik civilizáció története, különös tekintettel az antik és a köz ép kori gemmákra, valamint egyéb 

művészettörténeti ill. kulturszociológiai tanulmányokra 

ll. Nyelvtörténeti-szociolingvisztikai csoport: egy korszerű nyelvtörténet kibontása 

12. Onomasztikai csoport: a tulajdonnevek újszerű, kognitív-összehasonlító bemll/atása 

13. Szövegtani-stilis=tikai csoport: lextológiai és stiláris kérdések öss=efüggéseinek feltárása, ill. régi irodalmi 

szövegek feldolgozása 

14. Kontraszlív német-magyar szociolingvisztikai, grammatikai és szövegnyelvészeti vizsgálatok végzése 

15. A magyar spontán beszéd intonációs frázisokra bontása, az intonációs határok megállapítása és ennek be

kapcsolása egy beszédfelismerő rendszerbe 

Nemzeti Fejlentési OgynHkSég 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Részletezzük az egyes részterületeken folyó kutatómunka eredményeit. 

Angol nyelvészet 
J. Párhuzamok és eltérések a magyar és az angol nyelvtan számítógépes implementációjában 
2. A nyelvi rendszerek és a kommunikáció jelenségeinek funkcionálisikognitív megközelítése 
PhD hallgatóink és a pályázati munkába bekapcsolódó oktatóink elsősorban a fenti első témakörben folytattak 
intenzív, konferencia-részvételekben és publikációkban is megmutatkozó kutatómunkát, szarosan kapcsolódva 
az Angol-Amerikai Intézet Lexikai-Funkcionális Nyelvtan Kutatócsoportjában folyó elméleti nyelvészeti 
kutatásokhoz és számítógépes nyelvtani fejlesztésekhez. PhD hallgatóink (és oktató kollégák) különösen az 
argumentumszerkezet, az információszerkezet és a kommunikációs stratégiák kutatásának, valamint a 
morfológia magyar-angol összehasonlító keretben végzett korpusz alapú vizsgálatnak és számítógépes 
implementációjának terén értek konkrét eredményeket, 12 cikkben és 17 konferencia-előadásban vagy 
poszterben tettek közé. 
A fenti l. kutatási területhez kapcsolódóan szerveztünk egy nemzetközi nyelvészeti konferenciát (20 13 Lexical
Functional Grammar Con ference, http://lfg13.unideb.hu) és egy nemzetközi számítógépes workshop ot (20 13 
Debrecen ParGram/ParSem meeting, http://hungram.unideb.hu/ParGRam ParSem 2013 ). A 2011112-es tanév 
tavaszi félévében Louisa Sadler, az essexi egyetem kutatója tartott egyhetes mesterkurzust MA és PhD hallgatók 
számára a morfológiai kutatások legújabb irányairóL 
A 2. kutatási területhez kapcsolódóan vendégoktatóként meghívtuk Prof. Dr. Günter Raddent, a hamburgi 
egyetem oktatóját és a kognitív nyelvészet nemzetközileg is elismert képviselőjét, aki a 20 12/1 3-as tanév őszi 

félévében kognitív nyelvészeti kurzusokat tartott nyelvész MA és PhD hallgatók számára. 

Elméleti nyelvészet 
A tervezett kutatási-fejlesztési tevékenység a terveknek megfelelően haladt. A pályázati időszakban az 
alpropgramnak három doktorhallgatója volt. Előrehaladt a grammatikalizáció-elmélettel foglalkozó doktori 
értekezés előkészítése. Az alprogram további két doktorhallgatója megtartotta témabemutatóját értekezésük 
mintegy 2/3-a elkészült. A hallgatók több hazai és nemzetközi konferencián tartottak előadást. Nagyrészt 
nemzetközi kiadványokban megjelent a doktorhallgatók mintegy l O publikációja, és ú jabb féltucat áll 
megjelenés előtt. 

Finnugor nyelvészet 
A finnugor nyelvek nyelvújítási kérdéseinek vizsgálata (bibliafordításokon keresztül); XIX századi mordvin 
szövegek digitalizálása; a képzők grammatika/izá/ódásának leírása témakörben meghirdetett kutatásunkban a 
terveknek megfelelően haladtunk. Endresz Brigitta két nemzetközi konferencián vett részt az észtországi 
Tartuban, ahol egy angol és egy magyar nyelvű előadást tartott a vogul névszóképzök grammatikalizációjáról. 
Ugyanő három tanulmányt jelentetett meg a Folia Uralica Debreceniensia (Erih C) folyóiratban. A mordvin 
képzökről egy oktatói tanulmány jelent meg a Wiesbadenben kiadott Veröffentlichungen der Societas Uralo
Altaica 82. számában, egy a Folia Uralica Debreceniensiában és egy a Nyelvtudományi Közleményekben (Erih 
C), ill. rövidesen megjelenik egy Berlinben. 
A mordvin írásbeliség kezdetei témaközben elkészült egy oktató (Maticsák Sándor) monográfiája, ill. megjelent 
egy tanulmánya Debrecenben, egy a Nyelvtudományi Közleményekben és megjelenés előtt áll egy a Lingust ica 
Uralica (Erih B) folyóiratban Tallinnban. 
A tanszéken továbbra is müködik a bibliafordítások nyelvújításait vizsgáló mühely, amely segíti a projektben 
kitűzött kutatásokat, ehhez az új PhD-hallgatók is csatlakoztak. 
A piura/e tantum kutatása a lappban témakörben Kelemen Ivett 2013 tavaszán megvédte disszertációját, summa 
cum laude eredménnyel. E témából összesen hét tanulmánya jelent meg, s megjelenés előtt áll egy-egy cikke a 
FU D-ban és az NyK-ban. Monográfiája várhatóan jövő tavasszal jelenik meg. 

Francia nyelvészet 
I. téma: Az ófrancia novellairodalom elbeszéléselméleti vizsgálata a narratológia és a nyelvészet 
összefüggésének szempontj ából. 
a) A témából Máté Zsuzsanna doktorjelölt előadást tartott 2012 tavaszán a "Tavaszi szél" nemzetközi 
doktorandusz-konferencián, Győrben. Kiss Sándor és Máté Zsuzsanna egyaránt szövegnyelvészeti tárgyú 
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előadást tartottak 2012 őszén középkori elbeszélő szövegekről a "Bizánc és a Nyugat (Találkozások Kelet és 
Nyugat között)" c. nemzetközi konferencián Budapesten (rendező az EL TE Eötvös József Collegiuma). Az 
előadások publikálása folyamatban van. A témából francia nyelvű cikkgyűjtemény készül, oktatók és doktori 
hallgatók részvételével, Kiss Sándor szerkesztésében (Forme et évaluti on, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 
B/5-ös méret, 121 oldal). 
b) A kutatás résztvevői keresték az elméleti általánosítás lehetőségét, és csatlakoztak "A mondat funkcionális 
perspektívája: a prágai iskola öröksége" elnevezésű cseh-francia kezdeményezéshez, amely háttérül szolgál a 
doktori tematikák kidolgozásához. Kiss Sándor és Skutta Franciska ebben a keretben előadást tartottak 2012 
októberében Nancyban, a Lotaringiai Egyetemen. 
2. téma: Nyelvészeti szempontok az elbeszélő irodalom vizsgálatában. A témában Kiss Sándor és Skutta 
Franciska egy-egy francia nyelvű tanulmányt publikáltak modem francia elbeszélő művekkel kapcsolatban 
(mindkettőt a "Revue d'Études Franc;:aises" c. folyóiratban, Budapest, ELTE, 2013). 2013 nyarán Skutta 
Franciska előadást tartott a XXVII. Nemzetközi Romanisztikai Kongresszuson, Nancyban, egy francia és egy 
olasz novellagyűjtemény szinopszisainak nyelvi jellegzetességeiről (publikálás folyamatban). 
3. téma: A francia és a provanszál nyelvjárások közölti határ megállapítása lexikológiai vizsgálatok alapján. A 
témából a predoktori ösztöndíjban részesült Ti liinger Gábor elkészítette és 20 !3-ban megvédte Ph. D. 
értekezését, ,.summa cum laude" eredménnyel. 
2013 tavaszán a Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Doktori Iskolák hallgatói, valamint graduális hallgatók 
számára 12 órás kurzust tartott a Balzac műveiben fellelhető szövegnyelvészeti problémákról Anne-Simone 
Dufief, az Angers-i Egyetem professzora. 

Klasszika-filológia 
Az elmúlt két évben kutatásaink középpontjában az európai identitásunkat meghatározó értékkategóriák 
vizsgálata állt görög és latin szövegek nyelvi vizsgálata alapján, szövegkritikai módszerrel. 
Két konferenciát rendeztünk a témában: l. "A keresztény állam és ideáljának születése a pons Milvius-i csata 
(Kr. u. 312.) jegyében (Hagyományok - megvalósulás - utóélet; erkölcsök, erények, bűnök)." Az előadások 
Cicero politikai és államideáljától a keresztény uralkodó késő ókori és középkori eszményéig széles spektrumot 
átfogva elemezték a jó vezetőt, a jó uralkodót jellemző erényeket filológiai és történeti aspektusból egyaránt, 
továbbá kitértek bizonyos antik, ún. pogány hagyományok krisztianizálódására is. 2. Pályázati támogatással 
rendeztük meg: "Summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur." Konferencia a Mi lánói Edictum 
születésének 1700. évfordulója alkalmából. A konferencia előadásai elsősorban a pogányság és a kereszténység 
eszmevilágának találkozását, a vallási tolerancia kérdését vizsgálták. A programban a filológia és a történelem 
mellett ez alkalommal a jogbölcselet is helyet kapott. A konferencia plenáris előadását a vallási toleranciáról és 
intoleranciáról az ókori Rómában Charles Guittard (Paris-X) tartotta, aki debreceni tartózkodása alatt hallgatóink 
számára is tartott előadásokat az etruszk nyelv emlékei, vallása és kultúrája témakörben. 
Hereditas Litteraria Totil1s Graeca-Latinitafis címen megjelentettük az Agatha sorozat XXV. kötetét a 
Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában. A tanulmánykötet első fele magyar nyelvű, míg második része idegen 
nyelvű tanulmányokat tartalmaz. 
Kutatásainkhoz kapcsolódóan elkezdtük egy internetes adatbázis kiépítését, amelybe elsőként Karner Egyed 
Unisonum Carmen-jének kéziratban fennmaradt változata kerül fel szkennelt formában, majd a digitalizált mű. 

Magyar nyelvészet 
A T ÁMOP program keretében a magyar nyelvészeti alprogramban több irányban folytak kutatások. 
A legtöbb eredmény az onomasztikai kutatások terén született: ennek az iránynak az újszerűségét a 
hagyományos témák mellett a tulajdonnevek kognitív szempontú bemutatása jelentette. 
A nyelvtörténeti tematikájú kutatások főképpen a korai magyar szórványemlékek anyagára vonatkozóan folytak, 
kiemelten két régi oklevelünk, a garamszentbenedeki alapítólevél és a tihanyi összeírás anyaga állt a 
középpontban. Több tanulmány jelent meg e témakörben. 
A programra történő hivatkozással számos publikáció jelent meg, ill. állnak megjelenés alatt. 
Doktori értekezések is kapcsolódtak e témakörhöz, három értekezést megvédtek a programban részt vevő 
doktorjelö Itek: 
BÁBA BARBARA, Vizsgálatok a földrajzi köznevek története körébő!. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. 
KöTELES-SZÖKE MEL!NDA. A garamszentbenedeki apátság /075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. 
(Szempontok interpolált okieveteink nyelvészeti vizsgálat ához). Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. 
Ko v ÁCS ÉVA. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 20 !3. Doktori értekezés. Kézirat. 
Egy további értekezés pedig túljutott a munkahelyi vitán (megvédésére a program lezárását követően, november 
elején kerül sor): 
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PÁSZTOR ÉVA. Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. 
Kézirat. 
A program megrendezte a VII. Helynévtörténeti szemináriumot, amelyen 4 doktorandusz hallgató, 4 doktorj elölt 
hallgató, 4 oktató, valamint 3 egyetemi hallgató tartott előadást a program résztvevői közül. Az elhangzott 
előadások anyaga megjelenés alatt áll. 
20 12 októberében hazai konferencia keretében Magyar Digitális Helynévtár címen rendezett a program 
szemináriumot, amelyen a program 2 oktatója, 6 doktorhallgatója, 4 doktorjelöltje vett részt, valam int 2 magyar 
szakos egyetemi hallgató. 

Német nyelvészet 
Az alprogramban 6 hallgató ill. doktorjelölt folytatott kontrasztiv német-magyar szociolingvisztikai, 
grammatikai és szövegnyelvészeti vizsgálatokat. 
A kontrasztiv grammatikai kutatócsoport workshop-jai 2008-20 ll között összesen 6 (átlag évi két) a lkalommal 
megrendezésre kerültek. A kutatásban együttműködést folytattunk a Nyíregyházi Főiskola, a Miskolci Egyetem, 
a Nagyváradi Partium Egyetem munkatársaival. Az együttműködés eredményeképpen elkészült és megjelent a 
tervezett kézikönyv 3 kötete: Pilarsky, J. (Hg.): Deutsch-ungarisebe kontrastive Grammatik, Debrecen: 
Debreceni Egyetemi Kiadó. Megjelent A szaván fogott gondolat c. Il. kötet (Szerk: Iványi Zsuzsanna - Pethő 

Gergely) 2012. jan. 20. Elkészült és folyamatban van a kiadása: Dr. Némedi Lajos Professzor- Tudós tanárok 
tanár tudósok c. sorozatban. 
Megtörtént a korábban elkészült Mai Magyar Beszéltnyelvi Adatbázis fejlesztése és bövítése, a transzkripciók 
szegmentálása, ellenőrzése, javítása és lektorál ása. 

Számítógépes nyelvészet 
Az alprogram munkájának alapját a HuComTech kutatócsoport által immáron öt éve fej lesztett magyar 
multimodális beszélt nyelvi korpusz képezi. A jelen projekt keretében ezen belül három irányban folytattunk 
kutatásokat és fejlesztéseket: (a) kiterjesztettük a korpusz annotálását a társalgás pragmatikai vonatkozásai, 
valamint (b) a beszélt nyelv tanulmányozását és annotálását elősegítő prozódiai szoftvert fejlesztettünk, (c) 
mindkét irányú kutatásainkat a beszélt nyelv szintaxisával való összefúggésére is kiterjesztettük. 
Főbb eredményeink: 
(a): Adatoltuk és elemeztük a társalgás pragmatikájának multimodális és unimodális aspektusait. Ezáltal 
jelentős mé1tékben kibővítettük a korpusz anyagát. Az így kialakított korpusz alkalmas kiindulópont o lyan 
nyelvtechnológiai alkalmazások kifejlesztésére, amelyek középpontjában a konverzáció multimodális 
aspektusai állnak. A HuComTech korpusz széleskörű multimodális konverzációelemzése egyedülálló a magyar 
nyelv vonatkozásában, a konverzáció multimodalitásának az összekapcsolása annak unimodalitásával pedig 
nemzetközi szinten is utat mutat. 
(b): Elkészítettünk egy olyan szoftvert, amivel automatikusan intonációs frázisokra tudjuk bontani a spontán 
magyar beszédet. Ahhoz, hogy egy beszédfelismerő rendszerbe tudjuk illeszteni, elengedhetetlen ezen frázisok 
viszonyítása a beszélt nyelv szintaktikai szerkezeteihez. Ez utóbbi megkövete li a beszélt nyelv szintaktikai 
annotálását. Ezen, a magyar nyelvre elsőként irányuló és alapelemeiben nemzetközi szinten is úttörő annotálás 
jelenleg is folyik, e pillanatban mintegy 20 órányi beszéd van szintaktikailag annotálva. 
(c): Elkezdtük a beszélt nyelv szintaxisának annotálását és összekapcsoltuk a beszélt dialógusok 
pragmatikájával és prozódiájával. A magyar nyelvre általunk elsőként megvalósított beszélt nyelvi szintaktikai 
annotáció mind az elméleti nyelvészet, mind a nyelvtechnológia számára értékes új adatokat kínál. 
Az alprojekt munkája alapját képezte 3 PhD-disszertációnak (ezek közül l védés előtt áll). Több nemzetközi és 
hazai konferencián, nyári egyetemen, tanulmányúton vettek részt hallgatóink, oktatóink. A munka 
előrehaladásáról magyar és angol nyelvű publikációkban számoltunk be. PhD-hallgatóink és MA-hallgatánk 
folyamatosan részt vettek a HuComTech-kutatócsoport aktuális kutatásában (multimodális korpuszt és 
adatbázis építése). 

Nemuti Fejtesztési Ogynilkiég 
www.ujszechenyite rv.gov.hu 

0640638638 

A projekt az Eunlpal Unió támogat~sával. az Eunlpal 
Regionális Fajluztési Alap társfinansxlro:tásávat valósul meg. 
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Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 év. október hónap 15 . nap 

SZÉCHENYI TERV 
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Nemzeti Fejlesztési OgynijJ<ség 
www.ujsze.chenyitarv.gov.hu 

06-'11633~ 

A projekt az Európai Unió támogatasával. az Európal 
Regionális Fejlesztést Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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SZECHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2013 . február 20. 

műhef\, einek támogatása 
K+F projekt címe 
A beszámoló DE Nyelvtudományok Beszámolási 

12011.07.01. - 2013.02.20. kiállítója Doktori Iskola időszak időszak 

Angol nyelvészet 
l. Párhuzwnok és eltérések a magyar és a: angol nyelvtan számítógépes implementációjában 
2. A nyelvi rendszerek és a kommunikáció jelenségeinekfunkcionális/kognitív megközelítése 
Az elmúlt idöszakban PhD hallgatóink elsősorban a fenti első témakörben folytattak intenzív. konferencia
részvételekben és publikációkban is megmutatkozó kutatómunkát. szorosan kapcsolódva az Angol-Amerikai 
Intézet Lexikai-Funkcionális Nyelvtan Kutatócsopot1jában folyó elméleti nyelvészeti kutatásokhoz és 
számítógépes nyelvtani fejlesztésekhez. PhD hallgató ink (és oktató kollégák) különösen az 
argumentumszerkezet, az információszerkezet és a kommunikációs stratégiák kutatásának, valamint a 
morfológ ia magyar-angol összehasonlító keretben végzett korpusz alapú vizsgálatnak és számítógépes 
implementációjának terén értek konkrét eredményeket. melyeket két cikkben és hat konferencia-előadásban 
tettek közé. 

Elméleti nyelvészet 
A tervezett kutatási-fejlesztési tevékenység a terveknek megfele löen halad. Előrehaladt a grammatikalizáció
elmélettel foglalkozó doktori értekezés előkészítése. Várltatón még a futamidő alatt sor kerül a fogalmi 
metaforaelmélettel foglalkozó értekezés előzetes vitájára. Elkészült a metonimia és metafora viszonyát vizsgáló 
értekezés meghatározó része. 
Az alprogram oktatói és hallgatói részt vettek Prof. Dr. Reinhard Fiehler (Mannheim) vendégelöadásán. Folyik 
Prof. Dr. Heinz Vater júniusra tervezett doktori szemináriumának előkészítése. 
Megjelent a doktorhallgatók mintegy l O publikációja, és ú jabb féltucat áll megje lenés előtt. 

Finnugor nyelvészet 
A finnugor nyelvek nyelvújítási kérdéseinek \'izsgálata (bibliafordításokon keresztül}; XIX. s:úzadi mordvin 
s:övegek digitali:álása; a képzők grammatika/i:álódásának leírása témakörben meghirdetett kutatásunkban a 
terveknek megfelelöen haladunk. Endresz Brigitta két nemzetközi konferencián vett részt az észtországi 
Tartuban, ahol egy angol és egy magyar nyelvü előadást tartott a vogul névszóképzök grammatikalizációjáról. 
Ugyanő két tanulmánytjelentetett meg a Folia Uralica Debreceniensia (Erih C) folyóiratban. A mordvin 
képzökről egy oktatói tanulmány jelent meg a Wiesbadenben kiadott Veröffentlichungen der Societas Uralo
Altaica 82. számában, ill. rövidesen megjelenik egy Berlinben. 
A mordvin írásbeliség kezdetei témaközben elkészült egy oktató (Maticsák Sándor) monográfi ája, ill. megjelent 
két tanulmánya. 
A tanszéken továbbra is müködik a bibliafordítások nyelvújításait vizsgáló mühely, amely segíti a projektben 
kitűzött kutatásokat. 
A piura/e tantum kutatása a lappban témakörben Kelemen Ivett doktorjelöltünk benyújtotta disszet1ációját. A 
munkahelyi vitát januárban tartottuk, a védés áprilisban várható. Tavaly két tanulmánya jelent meg e témábóL 

Francia nyelvészet 
I. téma: Az ófrancia novellairodalom elbeszéléselméleti vizsgálata a narratológia és a nyelvészel 
összefüggésének szempontjából. 
a) A témából Máté Zsuzsanna doktorjelölt e lőadást tat1ott 20 I 2 tavaszán a "Tavaszi szél" nemzetközi 
doktorandusz-konferencián. Győrben. Kiss Sándor és Máté Zsuzsanna egyaránt szövegnyelvészeti tárgyú 
előadást tartottak 20 I 2 őszén középkori elbeszélő szövegekröl a ,.Bizánc és a Nyugat (Találkozások Kelet és 
Ny ugat között)" c. nemzetközi konferencián Budapesten (rendező az ELTE Eötvös JózsefCollegiuma). Az 
e lőadások publikálása folyamatban van. A témából cikkgyűjtemény készül. 

Nemz.~U Fejt".s1•f.st Ugynók,fg 

WW'W. UJ . .ce ch• 'r !erv.gov.hu 

06 '0 638 638 

1\ proJ~kl az t.. ,,;pJi Un o t \ ma-gac.i j " al, :to: [llróp:~i 
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b) A kutatás résztvevő i keresték az elméleti általánosítás lehetőségét. és csatlakoztak .. A mondat funkcionális 
perspektívája: a prágai iskola öröksége .. elnevezésü cseh-francia kezdeményezéshez. amely háttérü l szolgál a 
doktori tematikák kidolgozásához. Kiss Sándor és Skutta Franciska ebben a keretben előadást tartottak 2012 
októberében Nancyban. a Lotaringiai Egyetemen. 
2. téma: A francia és a provanszál nyelvjárások kö:ötti határ megállapítása lexikológiai vi:sgálatok alapján. A 
témából a predoktori ösztöndíjban részesült Tili inger Gábor elkészítette Ph. D. értekezését. A munkahelyi vita 
megtörtént, az értekezés benyújtására ez év tavaszán kerül sor. 

Magyar nyelvészet 
A T AMOP program keretében a magyar nyelvészeti alprogramban több irányban folytak kutatások. 
A legtöbb eredmény az onomasztikai kutatások terén született: ennek az iránynak az újszerüségét a 
hagyományos témák me ll ett a tulajdonnevek kognitív szempontú bemutatása jelentette. 
A nyelvtörténeti tematikájú kutatások főképpen a korai magyar szórványemlékek anyagára vonatkozóan folytak. 
kiemelten két régi oklevelünk, a garamszentbenedeki alapítólevél és a tihanyi össze írás anyaga állt a 
középpontban. Több tanulmány jelent meg e témakörben, s több olyan készült el, amely megjelenés előtt áll. 
Doktori értekezések is kapcsolódtak e témakörhöz, közülük ugyancsak kettő a közvetlen befejezés előtt állt a 
2012. év végén: 
Bába Barbara: Vizsgálatok a földrajzi köznevek története körébő l 

Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság l 0 75. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata 
A program megrendezte a VII. Helynévtörténeti szemináriumot. amelyen 4 doktorandusz hallgató, 4 doktorjelölt 
hallgató, 4 oktató, valamint 3 egyetemi hallgató taltott előadást a program résztvevői közül. Az elhangzott 
előadások anyaga megjelenés alatt áll. 
2012 októberében hazai konferencia keretében Magyar Digitális Helynévtár címen rendezett a program 
szemináriumot, amelyen a program 2 oktatója. 6 doktorhallgatója. 4 doktorjelöltje vett részt, valamint 2 magyar 
szakos egyetemi hallgató. 

Német nyelvészet 
Az alprogramban 6 hallgató ill. doktOlj elölt folytat kontrasztiv német-magyar szociolingvisztikai, grammatikai 
és szövegnyelvészeti vizsgá latokat. 
201 3. júniusban vendégünk lesz Prof. Heinz Vater (Uni versitat Köln). szeptemberben várjuk Re inhard Fiehlert 
illetve Elisabeth Gülichet (Un iversitat Bielefeld). 
A kontrasztiv grammatikai kutatócsoport workshop-jai 2008-20 ll között összesen 6 (átlag évi két) alkalommal 
megrendezésre kerültek. A kutatásban együttműködést fo lytattunk a Nyíregyházi Főiskola. a Miskolci Egyetem, 
a Nagyváradi Partium Egyetem munkatársaival. 
A kézikönyv 3 kötete elkészült, nyomdában van. 

Számítógépes nyelvészet 
Elkészítettünk egy olyan szoftvert. amivel automatikusan intonációs frázisokra tudjuk bontani a spontán magyar 
beszédet. Ahhoz. hogy egy beszédfe l ismerő rendszerbe tudjuk illeszteni, elengedhetetlen ezen frázisok 
viszonyítása a beszélt nyelv szintaktikai szerkezeteihez. Ez utóbbi megköveteli a beszé lt nyelv szintaktikai 
annotálását. Ezen, a magyar nye lvre e lsőként irányuló és alapelemeiben nemzetközi szinten is úttörő annotálás 
jelen leg is fo lyik. e pillanatban mintegy 20 órányi beszéd van szintaktikailag annotálva. 
A szintaxis és a prozódia együttjárására irányu ló kutatásainkat egy nemzetközi konferencián (CoglnfoCom. 
Kassa 20 13) és meghívott e lőadásban a Max Planck Institute for Psycholinguistics-ben (Nijmegen, 20 12) adtuk 
elő. A munka e lőreha ladásáró l magyar és angol nyelvü publikációkban számoltunk be. 
PhD-hallgatóink és MA-hallgatánk folyamatosan részt vettek a HuComTech-kutatócsoport aktuális kutatásában 
(multimodális korpuszt és adatbázis építése) 

Csato lt mellékletek fe lsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 év. február hónap 20 . nap 

Nemtt"ti Fejl' ~zte~~ Uvynöh· q 
www.ujJ.cechenyiterv. IJUV.hu 

0 6 40 6 38 638 

A projoi<t nz turóp~l Unió l .imogat-i~völl. az Európat 
Rcgiot i lls Fejt· ~~ It·· ~1 Alap tárr. hnaJ ~~ z.irol:,.isáv~l vato ... ul m~g . 

321



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola 

kutatási tevékenysége 

322



SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012.március 20. 

műhel\ einek támogatása 
projekt címe T-helper sejtek megoszlása és funkcionál is aktivi tása Újszülöttekben 
A beszámoló Bársony Alexandra 

Beszámolási 
1 2011.09.01 - 2012.03.20 

kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A bemutatott eredményeim a T-helper sejtek megoszlását és funkcionális aktivitását mutatják 

újszülöttekben. Újszülöttek bőrén és nyálkahártyáján gyakran okoznak fertőzést a Candida 

speciesek. A mucocutan candidiasisra (MC) hajlamosító újszülöttkori imunológiai eltérések kevéssé 

ismertek. Köldökvérből izolált mananukleáris sejtszuszpenzióban vizsgáltuk a Thl, a Th17 és Treg 

sejtek megoszlását, továbbá candida-stimulált limfociták IL-17 és IL-22 termelését. A 

CD4+CD2S+highCD12T T-reg sejtek aránya felnőttek és újszülöttek vérében nem különbözött. A 

felszíni/citoplazmatikus CD4+/IFN-y+Th1 és CD4+/IL-17+ TH17 sejtek aránya azonban a köldökvérben 

szignifikánsan alacsony volt. Az IL-17 és IL-22 citakin termelés mind elölt, mind élő Candida 

stimulust követően köldökvérsejtekben igen alacsony volt. Vizsgá la ta ink arra utalnak, hogy 

újszülöttekben a Thl and Th17 sejtek alacsony aránya és a csökkent IL-17 és IL-22 citakin termelés 

a neonatális MC hátterében állhat. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

0640 631631 l 

A projekt az Európai Unió támogatbával. a z Európal 
Regionális Fejteszté si Alap lárs linanszlrozásával valósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készü lt: A Debreceni Egyetem tudományos képzési 

Debrecen, 2012.03.20. 
műhelvei nek támogatása 

projekt címe Myositis specifikus autoimmun folyamatok molekuláris biológia i értelmezése 
A beszámoló 

Cseri Karolina 
Beszámolási 

12011.03.20.-2012.03.20. 
kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Korábbi adataink szerint szám os proinflammatórikus ci tekin (IL-l a, IL-l~' 1NF -a, TGF -~,) hatással 
van a myocyták metabolizmusára, de-és regenerációjára, krónikus inflammatórikus myophatiák esetén. 

Jelenleg a High-Mobility Group Box-l (HMGB l) preteint vizsgáljuk, mely egy kései gyulladásos 
mediátor, irodalmi adatok szerint ez a nem-hiszton fehérje a magban a génexpresszió regulátora, a magból 
kikerülve pedig alarmin funkeiét tölt be. 

Humán vázizomtenyészetben azt találtuk, hogy a HMGBl lokalizációja a fejlődés során változik: 
proliferálódó, fiatal alakokban az extra- és intranukleáris lokalizáció egyaránt kimutatható, a 
differenciáltabb fejlődési alakok (többmagvú myotubulusok) már csak intranuclearisan tartalmazzák a 
kérdéses fehérjét. 

Előzetes vizsgálataink szerint a myositises izomból indított tenyészetek csak 1-2 napos késéssel 
kezdenek proliferálni és kisebb sejtsűrűséget érnek el, mint az egészséges izmokból származó myoblastok. 

Kontroll és myositises izomminták HMGB l tartalmában különbséget kaptunk: a myositises mintákban 
kevesebb HMGB l-et tudtunk kimutatni. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Prof. Dr. Dankó Katalin 
témavezető 

Nemzeti Fejlesztési Ugynökség 
www.ujsze:chonyitorv.gov.hu 

061.0 638 638 

A projekt ;~z Európai Unió tDmogat;;isjvat, az Európ~ • 

Regionális Fejlesztési Alap társftnanszirozásával valósul meg. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. 02. 29 

műhel\ einek támogatása 
K+F projekt címe Myeloid DC-k szerepe az effektor T sejt polarizációban atopiás dermatitisben 
A beszámoló Husztiné Nagy Georgina 

Beszámolási 
1 2011.09.01. - 2012.02.29. 

kiállít ója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Az atopiás dermatitis (AD) egy nagyon gyakori, sok esetben súlyos tünetekkel járó, krónikus bőrbetegség, mely 

jelentösen befolyásolja a betegek életminöségét. Az AD patogenezise komplex, a károsodott bőr barrier és öröklött 
immunválaszi funkciók mellett nagyon fontos szerepe van a fokozott adaptív immunrendszeri müködésnek. Az adaptív 

immunrendszer effektor sejtjei közül a korábban leírt Th 1 és Th2 sejtek mellett az újonnan felfedezett Th 17 és Th22 

sejtek is részt vesznek a betegség kialakításában és fenntartásában. Jól ismert, hogy a naiv T sejtek elkötelezettségének 

kialakításában a dendritikus sejteknek alapvető szerepe van. Jelen munkánkban azt kívántuk megvizsgálni, hogy a 

keringő myeloid DC-k (mDC) eredendően különböznek-e effektor T sejt polarizáló képességükben AD-ben az egészséges 
egyénekhez képest, illetve hogy AD bőrspecifikus miliöben tenyésztett mDC-k milyen polarizáló citakin mintázatot 

mutatnak a betegekben és a kontroll okban. 
A vizsgálatokat DE OEC Bőrgyógyászati Klinikájának allergológiai szakrendelése által gondozott magas SCORAD 

indexszel jellemezhető, súlyos AD-ben szenvedő betegektől nyert perifériás vérből végeztük el. A mDC-k izolálása 
perifériás vérből mágneses szeparálással történt CD l c(BDCA l) mágneses bead alkalmazásával. A sejteket ezt követően 

48 órán keresztül TSLP és SEB jelenlétében vagy ezek hiányában tenyésztettük. Az inkubáció utolsó 6 órájában szekréció 

gátlás történt. Lézer pásztázó citométerrel határoztuk meg a sejtek érési állapotát (CD83 , CD86 expresszió) és 
intracitoplazmatikus citakin és kemokin termelését (IL-12, IL-2, CCL\7, IL-10, TGF-13, IL-6, TNF-a, lL-23). A lézer 
pásztázó citométer egy mikroszkóp alapú berendezés, mely egyesíti az áramlási citométer és a mikroszkóp kedvező 

tulajdonságait. Ezen módszer nagy előnye, hogy nagyon kicsi sejtszám (3-5 x l 05
) esetén is képesek vagyunk a sejtek 

fenotípusos és funkcionális elemzését e lvégezni. 

Előzetes eredményeink azt mutatják, hogy az AD-s betegek mDC-i érzékenyebben reagál nak a SEB és TSLP stimulusra, 

amit a szignifikánsan magasabb CD83 expresszió mutat AD-ben a kontrollokhoz képest. Ugyanakkor a két aktiváló ágens 

jelenléte nélkül tenyésztett mDC-k citokin expressziós profilja nem különbözik jelentősen a két csoport között. Ha 
azonban a sejteket SEB és TSLP jelenlétében tartjuk 48 órán át, akkor az atopiára jellemző Th2 és Th22 irány válik 
kifejezetté a betegek sejtjeiben. 

Az adatok elemzése, a publikáció elkészítése fo lyamatban van. 

Az eredményekről beszámoltunk a Magyar Dermatológiai Társulat 84. Nagygyülésén 20 ll. december 9-én. 

Absztraktokat küldtünk be a Szegeden 2012. március 22-25. között megrendezésre kerülö The 75th Anniversary of Albert 
Szent-Györgyi's Nobel Prize Award konferenciára és a Veleneéban 2012. szeptember 19-22 között tartandó ESDR 
(European Society for Dermatological Research) konferenciára. 

J ~satolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 

... c6 .... ~~~.cJ: .... !.-t:0...9!~ 
témavezető 

Nemzeti FeJlesztési Ogyn~kség l ~ 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

061,0 638 638 -

A projekt oz Európ• i Unió toimogotósáVlll , az Európol 
Re gionit lis Fejlesztési Alap tár~f inanszírozásával valós ul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2. 2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.03.20. 

műhel>y einek támogatása 

projekt címe 
Fehérje expresszió és funkció vizsgálata primer immundefektusokban 

A beszámoló Kovács Tímea 
Beszámolási 

12011.09.01. - 2012.03.20. 
kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

Célunk genetikai hátterű immunhiányos betegekben az érintett gén működésének indirekt 

vizsgálatára egy Western biot-on alapuló szürö vizsgálat beállítása. A vizsgált fehérje panel az 

immunsejtek differenciációjában szerepetjátszó ismert PID-hez kapcsolt géntermékeket foglalja magában, 

továbbá funkciójuk alapján potenciálisan érintett, de a betegséggel kapcsoltba még nem hozott fehérjék 

azonosítását célozza. Eddigi munkánk során beállításra került a W ASP és a DOCK8 fehérjék kimutatása 

Western blot technikávaL 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

témavezető 

Nemuti Fejlesztési Ogynökseg 
W'W'W.ujstechtnyiterv.gov.hu 

06 40 631 631 l 

A projekt a z Európal Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszirozás;\val valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készült: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012.03.20 .... .. ..... ........... . 

műhel~ einek támogatása 

projekt címe 
Differenciálódási és aktivációs markerek citometriás vizsgálata primer 
immunhiányos betegségekben 

A beszámoló Kovács Dóra 
Beszámolási 

! 2011. 09. Ol- 2012. 03. 20. 
kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvéqzett tevékenvséqek összefoqlalása 

Célunk olyan áramlási citometrián alapuló módszer kifejlesztése, amellyel 

nagyszámú immunhiányos beteg esetében rövid időn belül, költséghatékonyan 

vagyunk képesek az immundefektusért felelős folyamat és gén azonosítására. 

Egyrészt vizsgáljuk az antigén prezentáló sejtek (DC, makrofágok) fejlödését, 

amelynek érdekében különböző differenciálódási és aktiválódási markerek (CD14, 

CD83, CD84, CD209) detektálását állítottuk be. Másrészt kidolgoztuk az antifungális 

immunválaszban sze re pet játszó T-limfociták Th 17 irányba történő 

differenciációjában közreműködő regulatórikus faktorok (STAT1, STAT3, SYK, 

SOCS1, SOCS3) intracelluláris meghatározását, valamint a Th17 sejtek által termelt 

citokinek (IL17 és IL-22) mérését. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszeche!nyiterv.gov.hu 

06 406311638 

A projekt az Európai Unió támogatáscival, az Európai 
Regionálls Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

327



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012 . 03.20 ..... 
műhelvei nek támogatása 

projekt címe 
Autoantitestek vizsgálata autoimmun kórképek alcsoportjainak 
diagnosztikájában . 

A beszámoló 
Dr. Nagy Gábor 

Beszámolási 
12011.01.01 - 2011.12.31. kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Az autoimmun kórképek főbb csoportjainak megállapítására már sor került az elmúlt két évtizedben. 
A klinikai tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az egyes nagyobb kórképek m ind tünetekben, 
mind laboratóriumi paraméterekben egymástól elkülöníthető alcsoportokat képeznek, aminek 
jelentős terápiás, továbbá prognosztikai következményei vannak. 
Saját munkám során a munkacsoportunk által Sjögren-szindrómás betegeknél már korábban vi zsgált 
alfa-fodrin ellenes antitest előfordulását vizsgáltuk meg Crohn-betegek szérumában. Elsőként sikerült 
igazolnunk, hogy mind IgA, mind IgG izotípusú anti-alfa-fod rin mutatható ki Crohn-betegek 
mintáiból, az egészséges kontroll egyénekhez képest emelkedett titerben. A betegek rendelkezésre 
álló klinika i adatait elemezve összefüggést tudtunk kimutatni az ellenanyagszintek és a betegség 
lefolyása, fenetípusa között is. 
További vizsgálatokat végzünk, hogy az ellenanyagok colitis uicerosa-s illetve más gasztrointestinalis 
betegségben szenvedők mintáiból is kimutathatók-e. 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom . 

. ' ~ 'T' n -~ ,.· . -~ ,, \/ o 
....... /·~···~·(·~~P,-t~ 

témave~ető 

A projekt az Európai Unió támogatásával. az Európai 
RcgionáUs Fejtesztési Alap társfinanszírozásáv-al valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. Készü lt: 
A Debreceni Egyetem tudományos képzési Debrecen, 2012. március 20. 

műhel\ einek támogatása 
projekt címe A Wiskott-Aldrich szindróma molekuláris pathológiája és modern terápiája 
A beszámoló dr.Gulácsy Vera 

Beszámolási 
12011.09.01-2012.03.20 

kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefogla lása 

A Wiskott-Aldrich szindróma (WAS) X-kromoszómához kötötten, recesszív módon öröklődő, ritka 

imrnunhiányos betegség, amelyet microthrombocytopenia, visszatérő fertőzések és ekcéma jellemez. A 

betegség hátterében az 502 aminósavból álló WAS proteint (WASP) kódoló gén mutációja áll. Eddigi 

munkánk során 77 Kelet- és Közép-európai országból származó WAS család genetikai vizsgálatát 

végeztük el, amely során 87 beteg fiú és 49 hordozó nő mintáját dolgoztuk fel. Vizsgálataink során 62 

különböző mutációt azonosítottunk, amelyek közül 17 új mutációnak bizonyult. A nagy betegcsoporton 

végzett genetikai vizsgálatai során képet kaphattunk a W AS mutációk térségi megoszlásáról és a mutációk 

típusairól. További vizsgálataink során a WAS pathogenezise alapján ismert T és NKT sejtek számbeli és 

funkcionális zavarait kívánjuk vizsgálni beteganyagunkban és a mutációkat hordozó klinikailag 

egészséges nőkben. Naív, őssejt-transzplantációban illetve génterápiában részesült WAS betegek, hordozó 

nők és egészséges kontroll ok mintáin tervezzük vizsgálni a T lymphocyták (T H l , T H2, T H 17, T reg, NKT 

sejt) mennyiségi jellemzőit valamint a sejtek citokintermelését (IFN-y, IL-4, IL-17). A sejtek WASP 

expresszióját flow cytometriás módszerrel vizsgáljuk. 

l Csatolt mellékletek felsomlása 

Nemzotl Fejlenthi Ogynöbég 
www.ujs:ze:chenyiterv.gov.hu 

0640631631 

A projekt az Európai Unió támogatásávoL az Európal 
Regionális Fejlesztési Alap t:i rsflnanszirodsával valósul meg. 
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SZÉCHENYI TERV 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2012.III.21. 

műhel) einek támogatása 

projekt címe 
A fotoferezis kezelés klinikai és Immunbiológiai hatásainak vizsgálata szisztémás 
sclerosisban 

A beszámoló Dr. Papp Gábor 
Beszámolási 

12011.X.1-2012.III.21 . kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmal előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 

A fent megadott időszak során a kutatásainkat továbbfolytatva, a fotoferezis eljárással keze lt 

szisztémás sciercsisos betegek számának növelésével vizsgáltuk a terápia hatásait a betegek 

immunbiológiai állapotára, különös tekintettel az immunkompetens sejtjek aktíváltsági fokára és az 

immunregulatórikus funkciók változására. 

Eredményeink alapján a betegségben megfigyelt emelkedett CD95+ T sejtek százalékos aránya a 

fotoferezis kezelések hatására csökkenést mutatott, illetve értékei korreláltak a CD4+ CD25+ Treg 

sejtek adataival. Negatív korrelációt írtunk le továbbá a korai és késői aktivált T sejtek száma és a 

CD4+ CD25+ Treg sejtek in v itro funkcionális vizsgálat során tapaszta lt aktivitása között. 

Tanulmányunkat benyújtottuk publikálásra "The effects of extracorporeal photochemotherapy on T 

ce ll activation and regulatorv mechanisms ín patients with systemic sclerosis" címmel a Clinical 

Rheumatology folyóiratba, jelenleg bírálat alatt áll . 

A PhD fokozatszerzésí eljárásra való jelentkezésern közeli időpontjára , illetve a rezidensi képzésbe 

történő belépésemre való tekintettel nem kérvényezem az ösztöndíj további folyósítását . 

l Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

················ ····················· ··· ······ 
témavezető 

Nottmotl l'<ojlout<ls t tJgynbks4g -
lft'tltiNI.ujncch~ft)'itorv.gov.hu 

0640 630630 

A projekt óll EurOp.:.l Unió t6mogatt.s6vl!L. ol Eur6p;)i 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K+F projektek esetén 

TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. 
Készült: 

A Debreceni Egyetem tudományos képzési 
Debrecen, 2013. szeptember 30 . 

mühel~ einek támogatása 
K+F projekt címe 
A beszámoló 

Prof. Dr. Pethő Attila 
Beszámolási 

12011.07.01 - 2013.09.30 . kiállítója időszak időszak 

A K+F projekt szakmai előrehaladásának az elvégzett tevékenységek összefoglalása 
Kutatás: 
A megrendelt fogyóeszközöket a terveknek megfelelően (Ph.D hallgatók által épített eszközök alkatrészeinek beszerzése és a 
szükséges műszeres háttér megteremtésej teljes egészében beszereztük és a fejlesztés során beépítettük és felhasználtuk. 
A hallgatók által az építés alatt lévő autonóm robothoz a hallgatók ultrahangos távolságérzékelőt dőlésérzékelőt, iránytűt 
építettek be a fedélzeti rendszer számára . Előkészítettük a fedélzeti irányítórendszer cseréjét az eddig használt laptop 
számítógép helyett beépített célhardverre. A megépített érzékelők rendszerbe integrálása folyamatos. 
Beszereztük a robottal való vezeték nélküli kommunikációhoz szükséges eszközkészleteket, elkezdtük azok beépítését és 
tesztelését. A szükséges szerelési munkákhoz és beépítendő áramkörök nyomtatott áramköri lapjainak előállításhoz szükséges 
szerelési és építési anyagokat szereztünk be. 
Elkezdtük a hallgatók által megépített GPS alapú tájékozódási rendszer tesztelését. Sikerrel kidolgoztuk a GPS koordináták 
hiteleséhez szükséges elvi mechanizmust és annak gyakorlati megvalósitását is elvégeztük. 
Elkezdtük egy napelemes táplálási rendszer tervezését és alkatrészeinek beszerzését. 
A közeli tájékozódás segítségére elkezdtük egy meghajlított szálakból származó információk alapján érzékelő detektor 
fejlesztését, jelenleg ennek alapján egy kombinált ún. bio-inspirált (hajlított szál, műbajusz és ultrahang) távolságmérő 
tesztelése folyik, ami módszerrel az ultrahangos távolságmérésének közeli tárgyakra vonatkozó holt terét ki tudtuk küszöbölni. 

Csatolt mellékletek felsorolása 

A teljesítést igazolom. 

Debrecen, 2013 év. szeptember hónap 30 . nap 

Nemzeti Fejlesztési Ogynöks~ 
www.ujszecheny1terv.gov.hu 

061.0 638 638 

A projekt az Európal Unió támogatásáva~ az Európal 
Regionális Fejlesztul Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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