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bázis több mint száz műtétről tartalmaz 
adatokat, az adatbázisba pedig, azonosított 
szöveti spektrumként, ennek sokszorosa ke-
rült be. A posztoperatív mérések alkalmával 
gyűjtött spektrumok száma már az ezret is 
meghaladja.

Pre és posztoperatív diagnosztikai lehetőségek

A gyors tömegspektrometriás szövetazonosí-
tás lehetősége az intraoperatív alkalmazások 
mellett számos egyéb, érdekes lehetőséget vet 
fel. A nagy szöveti specificitással rendelkező 
membránlipid spektrumok elemzése a pre- és 
posztoperatív vizsgálatok terén is előrelépést 
jelenthet. Mind a preoperatív biopsziás vizsgá-
lat, mind a posztoperatív szövettani vizsgálat 
előtt szükséges a minták fixálása és beágyazá-
sa, melyek időigényes folyamatok. A bonyo-

lult mintaelőkészítést kiválthatja egy egy szerű, 
közvetlen tömegspektrometriás mé rés. A 
minták REIMS-módszerrel történő vizsgála-
ta irányadó lehet a későbbi diagnosztikus 
vizsgálatokban. REIMS-módszerrel a biopszi-
ás minta percek alatt elemezhető. Egyéb 
tömegspektrometriás képalkotó technikákkal 
kombinálva (DESI, MALDI) pedig nagy 
térbeli felbontású, kémiai összetételen alapu-
ló információ nyerhető a vágási szélek teljes 
felületéről. A tömegspektrometriás vizs gála-
tok, természetüknél fogva, objektív biokémi-
ai információk alapján definiálják az egyes 
szöveteket, így elkerülhető a szubjektivitásból 
adódó esetleges hibázás (Takáts et al., 2012).

Kulcsszavak: onkológia, sebészet, hisztológia, 
analitikai kémia
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A KUTATÓEGYETEMI PROJEKT 
EREDMÉNYEI CIKKEKBEN

Válogatás a Semmelweis Egyetem honlapján 
és újságjában megjelent, 

a Kutatóegyetemi Projekthez kapcsolódó cikkekből

FOGEREDETŰ ŐSSEJTEKKEL 
A GERINCSÉRÜLÉSEK 

GYÓGYÍTÁSÁÉRT

A fogpulpában, vagyis a fogbélben található 
őssejtek biztonságosabbak és hatékonyabban 
alkalmazhatók idegsejtek pótlására, mint a 
máshonnan nyert őssejtek. A jelenleg folyó 

– in vivo – kísérletek pedig azt mutatják, al-
kalmasak lehetnek például gerincsérülések 
gyógyítására is – számolt be a kutatóegyetemi 
TÁMOP-pályázat keretében folyó vizsgála-
tok eddigi eredményeiről Dr. Varga Gábor, 
a Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai 
Tanszékének vezetője.  

A pulpában találhatóak olyan sejtek, ame-
lyek különböző irányokba differenciáltatha-
tóak, vagyis kémcsőben különböző típusú 
szövetek hozhatóak létre belőlük: lehetnek 
fogat építő sejtek vagy idegsejtek. A Varga 
Gábor vezette Molekuláris Orális Biológiai 
Kutatócsoport először arra volt kíváncsi, hogy 
a fogbélből kinyert, idegi irányba elődifferen-
ciáltatott sejtek képesek-e az élő szervezetben 
megmaradni. A kutatók sérült agykéreggel 
rendelkező patkányok esetében bizonyították, 
hogy ezek a sejtek – az agyba juttatva – ké-

pesek integrálódni, és megőrzik idegsejt-tu-
lajdonságaikat. 

Ezt követően kezdték azt vizsgálni, hogy 
miként alkalmazhatók ezek a sejtek a gerinc-
velő sérülése esetén. „A gyógyulás sokkal in-
kább kézzelfogható és követhető az ilyen sé-
rüléseknél, s a későbbi emberi felhasználás is 
reálisabb ezen a területen” – hangsúlyozta 
Varga Gábor. Hozzátette: hasonló vizsgálatok 
az Egyesült Államokban már a humán kipró-
bálás fázisában vannak, ám ezekben embri-
onális jellegű őssejteket alkalmaznak. 

Ahhoz, hogy miért lehetnek hatékonyab-
bak a fogeredetű őssejtek, érdemes megvizs-
gálni, hogy mi történik a gerincvelő sérülése 
esetén. „Amikor elvágódnak az idegek, nem-
csak arról van szó, hogy ezek nem tudnak úgy 
összenőni, mint például a csontunk. A szét-
szakadás helyén jelentős gyulladás is kialakul, 
amire a szervezet erős immunreakcióval vá-
laszol, s ez végeredményben masszív szö vet-
pusztuláshoz vezet. Ebben a helyzetben egy-
részt a gyulladásos folyamat lecsitítására, az 
immunválasz gátlására, másrészt az elvesztett 
idegelemek pótlására van szükség. A fog ere-
detű őssejtek egyszerre rendelkeznek mindkét 
képességgel, vagyis immunszup presszív (im-

munválaszt gátló) hatásuk is van, és nagy a 
kapacitásuk arra, hogy idegsejteket hozzanak 
létre.” Ez utóbbinak az áll a hátterében, hogy 
a fog pulpáját az ún. ideglemezből kivándo-
rolt sejtek hozzák létre; ezek eredetileg idegsejt-
előalakok voltak, így könnyebben is lehet 
belőlük idegsejtet létrehozni, mint más szö-
vetekből.

A fogeredetű őssejtek hatásait egyelőre 
még csak gerincsérült patkányok segítségével, 
állatkísérletekben vizsgálja a kutatócsoport, 
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zettel és az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Intézetével közösen. Dr. Varga Gábor azon-
ban úgy látja, akár már öt éven belül elkez-
dődhetnek a szűk körű humán vizsgálatok. 

A fogeredetű őssejtek másik felhasználási 
iránya a szájsebészek munkáját segítheti. A 
kutatók azt is vizsgálják, hogy miként lehet 
a csont és az implantátum közötti kapcsola-
tot javítani, hogyan lehet csontot építeni 
ezeknek az őssejteknek a segítségével. (Sem
melweis Egyetem Újság, 2012. április)

NANOKÉMIAI 
KUTATÓCSOPORT: FIZIKAI, 

KÉMIAI MEGOLDÁSOK 
ORVOSI-ÉLETTANI 

PROBLÉMÁKRA

A nanotudományok magas szintű művelésé-
re és oktatására hozta létre a Semmelweis 
Egyetem a Nanotudományi Hálózatot, en-
nek keretében alakult meg 2010. július elsején 
a Nanokémiai Kutatócsoport, amely szerve-
zetileg a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet-
hez tartozik – emlékeztetett Dr. Zrínyi Mik-
lós professzor, az MTA levelező tagja, a Na-
nokémiai Kutatócsoport vezetője. Kutatásaik 
a Biokolloid- és a Lágy anyagok Laboratóriu-

mában folynak. A kutatócsoport tevékenysé-
gében meghatározó szerepet játszik a nano- és 
mikroanyagok orvosbiológiai, gyógyszerésze-
ti és környezetvédelmi alkalmazásainak ku-
tatása. 

A kutatóegyetemi TÁMOP-támogatás 
nagyon sokat segített a labor munkájában – 
mondta Zrínyi Miklós. „Az új csapat kicsi, 
négy fő- és két félállású kutatóból áll, valamint 
jár még ide egy-két TDK-s az ELTE-ről és a 
BME-ről. Klasszikus fizikai-kémiát művelünk, 
de a válaszra váró kérdéseket orvosi-élettani 
problémákként vetjük fel. A két területnek 
ez a vegyülete a mi védjegyünk. Egyik fő 
kutatási területünk a mágneses folyadékok 
vizsgálata. A bennük diszpergált részecskék 
külső mágneses térrel való kölcsönhatása 
számos orvos-biológiai alkalmazást tesz lehe-
tővé. Ilyenek a hatóanyag-szállítás, a mágne-
ses hipertermiás kezelés, az MRI-kontrasztha-
tás vagy a mágneses sejtszeparáció” – vázolta 
Zrínyi Miklós. Mint magyarázta, polimer 
gé lekkel dolgoznak, s részben a mágneses 
hipertermiás kezelés miatt fogtak bele ebbe 
a munkába. „A hő, amely elpusztítja a daga-
natos sejteket, nem marad egy helyben, és a 
környező egészséges sejtekben is kárt okozhat. 
Azt is vizsgáljuk, hogy milyen kolloidkémiai 
paraméterekkel tehetjük biokompatibilisabbá 
a mágneses folyadékot. Nemrég kezdtünk 
egy másik munkát: mesterséges extracelluláris 
mátrixot készítünk poliaminosav alapú szin-
tetikus polimerekből. Vonzó kutatási terület 
számunkra a régóta művelt, mesterséges 
izom mal kapcsolatos kutatás” – számolt be. 

A professzor kiemelte azt is, hogy a kutatói 
utánpótlás biztosítása érdekében A bioanyag
tu domány alapjai címmel hirdetett meg egy 
tantárgyat a doktori iskola, a hallgatók azon-
ban érdekes módon nemigen éltek ezzel a 
lehetőséggel. A Nanokémiai Kutatócsoport 
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vezetője szerint ez a tantárgy azért fontos, 
hogy megismertessék a hallgatókkal a na-
noméretű kolloidok, mátrixok, biokompati-
bilis implantátumok, a képalkotást javító 
kontrasztanyagok, a szabályozott hatóanyag-
leadás, a mesterséges izmok, az életminőséget 
javító anyagok előállításának fizikai, kémiai, 
nanotechnológiai alapjait. (www.semmelweis-
univ.hu, 2012. április 17.)

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK: 
IDÉN ELŐSZÖR ANGOLUL IS

A 14. PhD Tudományos Napok újdonsága 
volt, hogy idén először angol nyelven jelent 
meg az előadás-kivonatokat tartalmazó kiad-
vány, és több doktorjelölt vállalta, hogy ango-
lul tartja meg előadását.

Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egye-
tem (SE) rektora a rendezvényen hangsúlyoz-
ta: a SE Doktori Iskolája Magyarország egyik 
legkiválóbb, és teljesítményét, hatékonyságát 
tekintve az egyik legeredményesebb doktori 
iskolája. Erre büszkék lehetnek azok, akik ide 
járnak, és azok is, akik ebben a szellemben 
működtetik a doktori iskolát – fogalmazott. 
Úttörő dolognak tartja, hogy az absztraktok 
angolul szerepelnek a rendezvényről szóló 
ki adványban. A SE az egyik legkiválóbb ma-
gyar egyetem, de a tudomány nyelve ma leg-
inkább az angol – jegyezte meg.

Dr. Rácz Károly, a Doktori Tanács elnöke 
a megnyitón örömét fejezte ki amiatt, hogy 
évről-évre több az előadás. Kiemelte, hogy 
nemcsak az előadások kivonatai olvashatók 
angolul, hanem három előadás-szekcióban 
az előadások is angolul hangzanak el.

A kétnapos rendezvényen 148 előadást 
hallgathattak meg az érdeklődők. Ugyancsak 
a PhD Tudományos Napok keretében tartot-

tak előadást a 2011-es Hugonnai Vilma-díj 
kitüntetettjei: Dr. Zelkó Romána és Dr. Mül-
ler Veronika. (www.semmelweis-univ.hu, 
2012. április 16.)

TÁLENTUM ÉS INSPIRÁCIÓ 
ELINDULT A SEMMELWEIS 

KUTATÓI SZALON

Ahol a talentum és az inspiráció találkozik” – 
ezzel a szlogennel indult el a Semmelweis 
Egyetem új rendezvénysorozata, a Semmel-
weis Kutatói Szalon. Az első alkalom házigaz-
dája Dr. Tulassay Tivadar rektor volt, aki 
megnyitójában arról a megállapításról is be-
szélt, miszerint kezdünk eljutni a világ komp-
lexitásának felismeréséig, ugyanakkor a 
komplexitásból adódó problémákra nem 
tudjuk a helyes választ, nincs rá recept. A 
rektor úgy fogalmazott, egyfajta recept lehet, 
ha alkotói közösségeket hozunk létre, erősít-
ve a kohéziós erőt. 

Tulassay Tivadar emlékeztetett arra: im-
már két éve rendszeresen számos olyan ren-
dezvénynek ad helyet a Szalon, ahol elsősor-
ban nem a tudomány, hanem a művészetek 
oltárán áldoznak. Ugyanakkor az izolációval 
szemben a kitárulkozást és a kapcsolatépítést 
fontosnak tartó professzorok részéről óhatat-
lan felmerült az igény, hogy legyen tudomá-
nyos szalon is. „Az elképzelésünk az, hogy 
nagy, nemzetközi szinten már mérhető kar-
riert befutott tudósokat hívjunk meg a ren-
dezvényre, illetve olyanokat, akik még csak 
pályájuk derekán vannak, de bebizonyították, 
hogy kiválóak, és remélhető, hogy a követke-
ző években még nagyobb karriert futnak be” 

– fogalmazott a rektor. Emellett az új tanszék-
vezetők itt mutathatják majd be a tudomány-
területükről szóló székfoglaló előadásukat.

A Semmelweis Kutatói Szalon nyitó elő-
adását Dr. Freund Tamás (intézetigazgató, 
ku tatóprofesszor, az MTA rendes tagja, MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Cel-
luláris és Hálózat Neurobiológiai Osztály) 
tartotta, Belső világunk és a memória – az in
formációrobbanás hatásai címmel. Mint em-
lékeztetett: szinte már szállóige, hogy az agy 
megismerése korunk legnagyobb kihívása, s 
feltehetjük a költői kérdést: maga a megisme
rést végző szerkezet vajon megismerhetie önma
gát? Az agyon belül is legkomplexebb szerke-
zet az agykéreg, amely valamennyi magasabb 
rendű idegműködésünkért felelős. Itt támad-
nak eredeti, új gondolataink, emellett agy kér-
günk az, amely képes saját létezésünk tuda-
tában lenni, s felteszi a legfontosabb kérdése-
ket, így azt is, mi létezésünk értelme. Freund 
Tamás előadásában kitért arra is, hogy korunk 
információrobbanása az agy számára drasz-
tikus környezetváltozásként értékelhető. Az 
emberi agy keresi a megbirkó zási stratégiákat, 
ezek közé tartozhat a televízió kidobása épp-
úgy, mint a nagyvárosokból való menekülés, 
vagy éppen az alkohol és más tudatmódosító 
szerek fogyasztása. Ám a többségnek nem 
sikerül megemészteni ezt az új környezetet, 
ami sikertelenséghez, kró nikus stresszélmény-
hez vezet. Mindez magya rázatot ad a pszichi-
átriai és neurológiai betegségek terjedésére is.

A március 6-i Kutatói Szalon másik elő-
adója Dr. Kellermayer Richárd (Assistant 
Professor of Pediatrics, Section of Gastroen-
terology, Hepatology and Nutrition, Baylor 
College of Medicine, Houston, Texas, USA) 
A DNSmetiláció és a mikrobiom kapcsolata 
címmel tartott előadást. A 2007 óta az Egye-
sült Államokban, Houstonban dolgozó ku-
tató a gyulladásos bélbetegségek (IBD) szem-
pontjából világította meg ezt a kapcsolatot. 
Ezeknek a betegségek két fő ága ismert: a 

Chron-betegség és a kolitisz ulceroza. Az IBD 
incidenciája világszerte – elsősorban a nyuga-
ti életstílus terjedésével – nő, jelenleg minden 
250. ember érintett. Ennek ellenére még min-
dig nem tudható, hogy mi okozza ezeket a 
betegségeket, ugyanakkor a kutatók hatalmas 
energiákat fektetnek a kórokok jobb megis-
merésébe, hogy újabb terápiás lehetőségek 
nyíljanak meg a betegek előtt. A mai tudá-
sunk szerint túlfokozott immunválasz hatásá-
ra alakulnak ki ezek a betegségek – mondta 
Kellermayer Richárd, aki bemutatta az IBD-
re való hajlammal és a betegség kialakulásával 
kapcsolatos vizsgálataikat.

A Semmelweis Kutatói Szalont ebben a 
szemeszterben még háromszor rendezik meg. 
(www.semmelweis-univ.hu, 2012. március 8., 
Kutatóegyetemi rendezvény)  

HOFI-FEHÉRJE 
ÉS IMMUNOLÓGIA 

A SEMMELWEIS 
KUTATÓI SZALONBAN

Egy szenvedélyes horgász és a „zene egy kivá-
ló művelője, aki hangszeren játszik és kórus-
ban is énekel”, volt a második alkalommal 
megrendezett Semmelweis Kutatói Szalon 
vendége. Mint Dr. Sótonyi Péter, az est házi-
gazdája a megnyitón fogalmazott: „a négy 
alkalomból álló tudományos szalonsorozat 
minden egyes eleme bizonyos szempontból 
következik egymásból, de mindegyiknek van 
önálló tartalma, mondanivalója is. Ez egy négy 
tételből álló mű, amely tudományos értéke-
ket közöl Önökkel, értékteremtő felüdülést 
nyújt, s erősíti az alkotóközösség összetarto-
zását.” A két előadót, Dr. Buday Lászlót és Dr. 
Prohászka Zoltánt bemutatva tért ki a házigaz-
da a kutatók fentebb említett hobbijaira is.
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Dr. Buday László (MTA Enzimológiai 
In tézet) több szálon is kapcsolódik az egye-
temhez, részállásban ma is az egyetem okta-
tója, s kutatócsoportjának fele is itt dolgozik. 
Sejtek, egerek és emberek című előadásában 
munkacsoportjának több témáját is felvillan-
totta. Mint mondta, évek óta vizsgálnak egy 
cascin nevű idegrendszeri fehérjét, amely 
kizárólag a neuronsejtekben expresszálódik, 
s az állványfehérjék közé tartozik. Vizsgálják 
a Sos kicserélő faktornak nevezett fehérje és 
az src homológ SH3 domének foszforilációját, 
reményeik szerint ez utóbbival kapcsolatban 
egy teljesen új fehérje–fehérje interakciós 
szabályozási mechanizmust sikerült találni.

 Az előadás központjában a kutatócsoport 
tirozin-kináz szubsztrát (TKS) fehérjékkel 
összefüggő vizsgálata állt, amivel kapcsolatban 
Buday László úgy fogalmazott: ez egy teljesen 
új terület, amely néhány éve került a figyelem 
középpontjába. Ezen belül is azzal foglalkoz-
nak, hogy a TKS4- (magyar kutatók által 
HOFI-nak keresztelt) fehérje hiánya milyen 
más gének, fehérjék átrendező déséhez vezet-
het. Ezzel kapcsolatban fontos egy igen ritka 
genetikai kórképpel, a Frank-ter Haar-szind-
rómával kapcsolatos felismerés. A többszörös 
végtag-deformációval és rövidfejűséggel is 
járó kórképet 1973-ban írták le először, két éve 
pedig azono sították, hogy a szindróma hát-
terében az ún. HOFI-fehérje hiánya áll. Bu-
day László mun kacsoportja olyan génhiányos 
egereket vizsgál, amelyekből eltávolították az 
említett, ma gyar tudósok által felfedezett 
HOFI-fehérjét; ennek hatására drámaian 
csökkent a sejtek moz gási képessége.

Dr. Prohászka Zoltán (Semmelweis Egye-
tem, III. sz. Belgyógyászati Klinika) az immu-
nológiai felismerésről tartott előadást, evolú-
ciós szempontból és folyamatában tekintette 
át az immunrendszert, illetve az arról való 

vélekedést. Miután sorra vette az immuno-
lógia történetét, hangsúlyozta: az ún. Matzin-
ger-féle veszélymodell a legelfogadottabb ma 
az immunológiában, vagyis az, hogy az im-
munválasz alapjellegzetessége a veszélyre való 
reagálás. Azt az elgondolást pedig, hogy az 
immunrendszer mintázatot, és azon belül is 
kitüntetetten a károsodott sajátot és a fertőző 
veszélyes idegent ismeri fel, 2011-ben megosz-
tott Nobel-díjjal jutalmazták – emlékeztetett.

Prohászka Zoltán egy saját kutatási mun-
kájára is kitért. Klinikai vizsgálatuk központ-
jában az állt, érzékelhető-e, hogy a komple-
ment rendszer és annak felismerő komponen-
sei úgymond a veszélyes sajátot monitorozva 
végzik fő tevékenységüket. Vizsgálati modell-
nek a krónikus szívelégtelenséget választották, 
fő céljuk pedig az volt, hogy megtudják: 
vajon milyen mechanizmusok vannak a ve-
leszületett immunitásból, elsősorban a gyul-
ladásos válaszból jelen, és mi vezet ezek akti-
vitásához. Kimutatták: akiknél magasabb a 
komplement aktiváció, hamarabb huny nak 
el, mint akiknél alacsonyabb. És hogy mi 
okozza a komplement rendszer aktivációját? 
Dán kollaborációban az is megerősítést nyert, 
hogy az újabban felismert fibrinogén domén 
tartalmú lektinek erős összefüggést mutatnak 
a szívelégtelenség súlyosságával – ismertette 
az eredményeket Dr. Prohászka Zoltán. (www.
semmelweis-univ.hu, 2112. április 12., Kutató-
egyetemi rendezvény)

ÚJ ONLINE TECHNOLÓGIA 
SEGÍTHETI AZ EMLŐRÁKOS 

BETEGEK KEZELÉSÉT

Akár néhány perc alatt kiderülhet, hogy a 
lehetséges gyógyszeres terápiák közül melyik 
a legmegfelelőbb egy adott emlőrákos beteg 

kezeléséhez. A Semmelweis Egyetem és a 
Páz mány Péter Katolikus Egyetem fiatal ku-
tatói a Harvard Egyetem, valamint a berlini 
Charité kutatóival kooperációban dolgozták 
ki az ezt lehetővé tévő online diagnosztikai 
technológiát. Fejlesztésüknek köszönhetően 
előre meg tudják mondani, hogy a műtéti 
megoldás mellett a hormon-, a kemo- és a 
célzott terápiák közül melyik lesz hatásos az 
adott beteg esetében.

Jelenleg a műtét során eltávolított elsőd-
leges tumorból három különböző teszttel 
végzik el a vizsgálatot ennek megállapításához. 
Bár microarray-ek (kisméretű üveglap, amely-
re rácsszerűen helyezhetőek el a minták) se-
gítségével mindhárom fenti paramétert egy-
szerre meg lehetne határozni, ám ezek kiér-
tékelése rendkívül bonyolult, lényegében 
kép zett bioinformatikusra van szükség hozzá.

A kutatók mostani fejlesztésének eredmé-
nyeképpen a www.recurrenceonline.com cím 
alatt elérhető rendszer megoldja ezt a prob-
lémát, azáltal, hogy a kiértékelést teljesen 
automatizált módon képes elvégezni. Egyet-
len fájlt kap e-mailen a beteg kezelőorvosa, 
aki ezután ezt interneten feltölti a honlapra. 
Itt a bioinformatikai rendszer az egyes gének 
lemérése után meghatározza a hormonrecep-
tor-státuszt (ez megmutatja, szükséges-e 
hormonterápia), az ERBB2-receptor-státuszt 
(ez jelzi, szükséges-e célzott terápia), valamint 
a recurrencescore-t és a recurrencerisket, ame-
lyek megmutatják, szükséges-e kemoterápia. 
Az eredményeket a rendszer számszerű, vala-
mint grafikus formában is elkészíti, és jelentés 
formájában visszaküldi az onkológusnak, aki 
azután el tudja dönteni, mely gyógyszeres 
terápia lesz betegének a leghatásosabb.

Az elemzés csak pár percet vesz igénybe. 
Mint Dr. Győrffy Balázs, a kutatócsoport 
ve zetője mondja, a teljes diagnosztika ára töre-

déke annak, mintha az egyes teszteket külön-
böző laborokban kellene elvégezni. A rendszer 
szabványosított, az amerikai FDA által jóvá-
hagyott microarrayeket használ, ezért a diag-
nózis teljesen objektív és reprodukálható.

A rendszert 2472 minta felhasználásával 
tesztelték, és a túlélés, valamint a hormonre-
ceptor-státusz előrejelzése a jelenleg alkalma-
zott tesztek hatékonyságát jelentősen meg-
haladta. Az általuk létrehozott honlap a világ 
első ilyen rendszere, sőt semmilyen ehhez 
hasonló más platform nem érhető el sem az 
emlőtumor, sem más ráktípus esetén.

A rendszer idén bekerült a Magyar Innová-
ciós Techshow kiválasztott fejlesztései közé, 
valamint bemutatta az Insight Publishers Ltd. 
által kiadott, az Európai Unió területén ter-
jesztett Projects Magazine. A tudományos 
ered ményeket egy cikkben foglalták össze a 
kutatók, amely jelenleg nyomdában van; a 
Springer által kiadott, az emlőrákkal foglal-
kozó szakirodalom egyik vezető lapjában, a 
Breast Cancer Research and Treatmentben 
jelenik majd meg. Mint azt Győrffy Balázstól 
megtudtuk, jelenleg folyik a rendszer benyúj-
tása az FDA-hoz (Food and Drug Adminis-
tration, Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-
engedélyezési Hivatal), amelynek sikere ese-
tén a fejlesztés kikerülhet a laborból, és a jö-
vőben elkezdődhet maga a betegdiagnosztika.

A projektben részt vevő kutatók: Dr. 
Győrffy Balázs, a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Semmelweis Egyetem közös ku-
tatócsoportjának tudományos főmunkatársa, 
Weltz Boglárka (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, hallgató) a személyre szabott osztá-
lyozó algoritmus fejlesztője, Benke Zsombor 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) a hon-
lapot fejlesztette ki, Lánczky András (Sem-
melweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet) 
a recurrencerisk osztályozó algoritmust, és 
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Kutatóegyetemi hírcsokor

Balázs Bálint (Pázmány Egyetem, hallgató) a 
minőségellenőrzési algoritmust fejlesztette ki. 
(www.semmelweis-univ.hu, 2012. február 29.) 

ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓ 
KÖZPONT ALAKULT 

A FOGORVOSTUDOMÁNYI 
KARON

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 
Kar, Önálló Radiológiai Részleg keretében 
kutatóegyetemi TÁMOP-támogatással meg-
alakult az Anyagtudományi Kutató Köz pont 
(AKK [Materials Science Research Institute  
– MSRI]). A központ célirányos képzettségű, 
interdiszciplináris együttműködésben járatos, 
nemzetközi elismertségnek örvendő kutatói 
gárdával végzi ennek a széles spektrumú tudást 
és jártasságot igénylő részszakmának magas 
szintű művelését.

Hazai környezetben úttörőként teljesíti a 
XXI. század technológiai- és ismeretanyagával 
szinkron, magas színvonalú tudományos ku-
tatást. Szerkezetében egyesíti a kvantumké-
miai kutatási tevékenységet, a számítógépes 
molekulatervezést és laboratóriumi polimer-
szintézist, az előállított anyag mechanikai 
tulajdonságait célzó vizsgálatokat, valamint 
a szintetizált anyag in vitro és in vivo biokom-
patibilitás-vizsgálatait. A kutatómunka nem-
csak alapkutatást jelent, hanem célirányos 
alap- és alkalmazott kutatás, valamint a kísér-
leti fejlesztés érdekében történik. Az AKK 
küldetésének tekinti az egyetemi kutatási 
eredmények ipari és üzleti hasznosítását. Ez 
az egyedülálló struktúra a biztosítéka annak, 
hogy bármely ponton újraindítható az új 
tömőanyag fejlesztésének folyamata, bárme-
lyik szinten is bizonyul esetleg tévesnek egy 
korábbi koncepció.

Az AKK kiemelt feladatként kezeli a fo-
gászati anyagtudomány új koncepció szerint 
működő, nemzetközi hálózatának létrehozá-
sát, illetve az abban való aktív részvételt, ve-
zető szerepet. E célok elérésével a világ neves 
anyagtani kutatóműhelyeinek sorába kíván 
lépni. A fenntartható fejlődés koncepcióját 
nagyon szigorúan kívánja saját működésében 
is követni, már indulásakor is oly módon, 
hogy a számítógépes molekulatervezés mód-
szere aktivitásának alapját képezi. (www.
semmelweis-univ.hu, 2012. január 11.)

DIGITÁLIS SZÖVETTANI 
GYAKORLÓT ADTAK ÁT 

A II. PATOLÓGIAI INTÉZETBEN

Angol, magyar és német nyelven is lehet ok-
tatni a Semmelweis Egyetem II. sz. Patoló-
giai Intézetében október 18-án átadott Digi-
tális Szövettani Gyakorlóban, melynek létre-
hozását önerőből finanszírozta az intézet. Dr. 
Tímár József igazgató elmondta: a teremben 
úgy is tanulhatnak a hallgatók, hogy az okta-
tó más helyszínről irányítja őket, a diákok 
in  ter neten is részt vehetnek az órá kon úgy, 
hogy nincsenek a teremben. Az e-learn ing 
segítségével a patológus szakorvosképzésben, 
illetve -továbbképzésben is hasz nál hatják a 
metszetfelismerő rendszert. A ké sőbbiekben 
vizsgáztatást is terveznek a di gitális szövettani 
gyakorló rendszerén keresztül.

Dr. Molnár Béla, a digitális patológiai 
oktatás technikai hátterét adó digitális mikro-
szkópia kifejlesztője arról beszélt: a digitális 
mikroszkópia ma már versenytársa az optikai 
mikroszkópiá nak. Fontosnak tartja, hogy az 
egyetem támo gatja a jó ötleteket, így az in no-
váció további lépcsőit is végig lehet vinni. 
(www.semmelweis-univ.hu, 2011. október 18.)

A SZEMÉLYRE SZABOTT 
MEDICINA KIHÍVÁSAI

A Magyar Személyre Szabott Medicina Tár-
saság (MSZMT) és a Semmelweis Egyetem 
2011. szeptember 23–24-én Egerben, a Szent 
János ház több évszázados falai között rende-
zett konferenciát A személyre szabott medicina 
kihívásai címmel.

Az individualizált orvoslás paradigmavál-
tást jelent a gyógyításban, az egészség-gazda-
ságtanban és transzlációs medicinában. A cél 
a betegek egyéni jellegzetességeinek megfele-
lő prevenciós, predikciós és terápiás stratégia 
kidolgozása, mely megvalósítását a moleku-
láris biológiai technológiák segítik. A fenti 
cél csakis multidiszciplináris megközelítéssel 
érhető el, amelyet a konferencia szekciókra 
bontott tematikus előadásai is visszatükröztek.

A konferencia díszvendége a nemzetkö-
zileg is elismert Dr. Michael Liebmann volt, 
a Strategic Medicine igazgatója, aki a Bio
marker Correlation Versus Causality in CNS 
Disorders című előadásában új szemlélettel 
közelítette meg a személyre szabott orvoslás 
kérdését. Az MSZMT elnöke, Dr. Németh 
György komprehenzív összefoglalást nyújtott 
az individualizált kezelések jelenlegi helyze-
téről és annak korlátairól. Az idei konferencia 
fő témái: személyre szabott orvoslás a neuro-
lógiai és a pszichiátriai betegségekben, az 
onkológiai kórképekben, modern technológi-
ák a személyre szabott orvoslás szolgálatában, 
valamint a P4 medicina és a tradicionális or-
voslás kapcsolata volt. Egy szekció az SZSZO 
társadalompolitikai és egészség-gazdaságtani 
hatásait elemezte, és kitért az új szemlélet 
következtében felvetődő új etikai problémák-
ra is. A konferencián a Semmelweis Egyetem 
huszonkilenc kutatója tartott előadást.(www.
semmelweis-univ.hu, 2011. október 4.)

TÚL AZ ÖTSZÁZADIK 
BETEGEN A SPECT-CT

Év eleje óta több mint ötszáz beteget vizsgál-
tak meg az egyetem SPECT-CT gépével. 
Ilyen gépből négy van az országban, a legújabb 
detektortechnológiával azonban csak ez az 
egy működik. Az egyetem közös kutatási 
programot indított a SPECT-CT-t szállító 
magyar céggel, és a gyakorlati tapasztalatok 
alapján fejlesztik tovább a készüléket.

Dr. Dabasi Gabriella, a Nukleáris Medici-
na Tanszék vezetője bevezetésként, a munká-
juk bemutatására egyik kedvenc történetét 
mesélte el Hevesy Györgyről, a nukleáris 
medicina atyjáról, aki magyar állampolgár-
ként vette át a Nobel-díjat a nyomjelzési 
technika létrehozásáért. A tudós Manchester-
ben tanult, és közösen bérelt lakást több di-
ákkal. A hallgatók nagyon nem voltak meg-
elégedve a koszttal, azt gyanították, hogy a 
házvezetőnőjük egész héten ugyanabból a 
húsból készít nekik különböző ételeket. He-
vesy György ezért radioaktív jelöléssel látta el 
a húst a vasárnapi ebédnél, így ki tudta 
mutatni, hogy a következő héten ez mely 
ételekben bukkant fel újra.

Az egyetemen január eleje óta működő 
SPECT-CT hibrid gép: egyszerre végez rönt-
gensugaras rétegvizsgálatot, s az izo tópot is 
detektálja, így nemcsak a funkcio nális válto-
zást tudják kimutatni, hanem annak pontos 
helyét is meg tudják állapítani a szervezetben.

A tanszékvezető elmondta: a műszer sok-
fajta vizsgálatra alkalmas. Jellemzően onko-
lógiai vizsgálatokat végeznek, a csontáttéteket 
például akár a megjelenés előtt hónapokkal 
ki tudják mutatni. A SPECT-CT-vel terápiák 
nyomon követése is folyik, rendszeres vizsgá-
lattal megállapítható, hogy az alkalmazott 
gyógymód hatásos-e. Sok gyerek is megfor-
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dul náluk: egyebek mellett a születési vese-
rendellenességet diagnosztizálják, majd kö-
vetik nyomon. Dabasi Gabriella kiemelte, 
hogy a SPECT-CT endokrin daganatoknál 
lényegesen hatékonyabban működik, mint 
bármelyik másik diagnosztikai eszköz.

Az egyetemen 2011 januárjában létrejött 
a Nukleáris Medicina Tanszék, amely a napi 
rutinvizsgálatok mellett a Humán-SPECT 
CT Kutatóközpontnak is helyet ad. A magyar 
gyártóval közös kutatási program indult, 
amelynek lényege a SPECT-CT-diagnosztika 
és -képalkotás továbbfejlesztése. A tanszékve-
zető szerint ez azért fontos, mert a gyakorlati 
tapasztalataikat veszik figye lembe a fejlesztés-
nél. Mint mondta, a SPECT-CT-t a PET- és 
az MR-vizsgálatokkal is össze lehet kapcsolni, 
ennek tesztelése kisállatokon már folyik.

Dr. Dabasi Gabriella arról is beszélt: kü-
lön öröm, hogy egyre több fiatal érdeklődik 
a szakterület iránt; ez a munka ké pes itt tar-
tani őket, így van utánpótlás. (www. semmel-
weis-univ.hu, 2011. szeptember 26.)

ÚJ PERSPEKTÍVÁK 
A NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEK 

KEZELÉSÉBEN

A Semmelweis Egyetem orvosai és kutatói 
hu szonnégy előadással és poszterrel vettek 
részt a szeptember 10–13. között, csaknem 
ötezer neurológus részvételével tartott Európai 
Neurológus Konferencián, Budapesten (XV. 
European Federation of Neurological Socie-
ties – EFNS).

Vasárnap, 11-én délután a főcímbeli elne-
vezéssel rendezett workshop szervezője és 
mo derátora, Dr. Molnár Mária Judit pro-
fesszor a neurológiai alkalmazású génterápiás 
lehetőségekről adott áttekintést. A Focused 

workshop előadói közül Dr.  Stephan Züch-
ner, a miami egyetem professzora a személy-
re szabott orvoslás neurológiai és pszichiátri-
ai aspektusait foglalta össze, míg Dr.  Micha-
el Sinnreich, a Baseli Egyetem Biomedicina 
Intézetének professzora a genetikusan meg-
határozott neurológiai kórképek új típusú 
kezelési lehetőségeit összegezte.

A biotechnológiának egyre nagyobb a 
szerepe az új terápiás modalitások előállításá-
ban. A monoklonális ellenanyagok és az 
enzimpótló terápiák ma már a mindennapi 
klinikai gyakorlat részét képezik. A sejt- és a 
génterápia pedig valós remény, hiszen szám-
talan klinikai vizsgálat indul napjainkban e 
témakörben. A neurológiai betegségek közül 
a Duchenne-típusú izomdisztrófia, illetve a 
hagyományos kezelésre rosszul reagáló Par-
kinson-kórban vannak reményteljes, már 
III-as stádiumú klinikai vizsgálatok – mond-
ta Molnár Mária Judit.

A molekuláris biológia és a genomika 
gyors fejlődése nemcsak a betegségek kezelé-
sében, hanem a kórkép korai felismerésében 
is számos új genomiális alapú molekuláris 
marker azonosítását teszik lehetővé, melyek-
kel akár már tünetmentes állapotban is lehet-
séges a diagnosztizálás. Az új markerek a 
kezelés hatékonyságáról is információt adnak 
több kórképben is.

Az ilyen biomarkerek új genomikai diag-
nosztikai tesztek alapjául szolgálnak, ame-
lyekkel a betegség kimutatható, segítségükkel 
az egyénben a betegség kockázatbecslése is 
végezhető. Mindemellett arról is informálják 
az orvost, hogy egy beteg számára az adott 
kezelés hatékony-e. Ezek a módszerek alkal-
masak a gyógyszer dózisának az egyén meta-
bolizmusától függő optimalizálására is. Az új 
diagnosztikus eljárások olyan új kezelések 
fej lesztéséhez is hozzájárulnak, melyek az 

egyes genetikai rendellenességek következté-
ben kialakuló tünetek gyógyítását célozzák.

A konferencia résztvevői a tudományos 
programok mellett továbbképző kurzusokra 
is jelentkezhettek. Az egyetemről Dr. Berecz-
ki Dániel professzor How Do I Examine… 
címmel indított rendkívül népszerű, kb. 
hatszáz résztvevővel zajló kurzust neurológu-
sok számára. A téma a mononeuropátiák és 
a disztóniák felismerése volt, valamint az első 
epilepsziás roham ellátásához szükséges in-
formációkat sajátíthatták el a résztvevők. A 
konferencia alkalmából huszonhárom ország 
negyvenöt rezidense látogatást tett az egyetem 
Neurológiai Klinikáján, hogy betekintést 
kapjon a magyar betegellátás körülményeiről.

A kongresszuson szereplők munkáját a  
Semmelweis Kutató Egyetem Modern Orvos
tudományi Technológiák a Semmelweis Egye te
men c. TÁMOP-pályázat támogatta. (www.
semmelweis-univ.hu, 2011. szeptember 13.) 

HA A MIKROSZKÓP FÉNYKÉP, 
A MULTIFOTON VIDEÓ

Élő állatok szerveinek funkcióit tanulmányoz-
hatják a kutatók jelentős térbeli és időbeli 
felbontással a Semmelweis Egyetem új 
multifoton lézer pásztázó fluoreszcens mik-
roszkópjával. A Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézetben található készülék segítségével  élő 
szervezetben a kutatók láthatóvá tehetik a 
nor mális és kóros folyamatokat, a szervek 
alapvető funkcióit (keringés, kiválasztás, fel-
szívás). Lehetőség van annak képi megjelení-
tésére is, hogy egyes anyagok (fehérjék) a 
vizsgált szövetekben, szervekben mikor és hol 
keletkeznek, vagy bomlanak el.

A szövetek, sejtek egyes alkotóelemei ön-
magukban, illetve festékekkel jelölve gerjesz-

tő fény hatására képesek fényt kibocsátani, a 
multifoton mikroszkóp alapelve pedig lehető-
vé teszi, hogy (szemben a konfokális képalko-
tással) nagy mélységekben, minimális szövet-
roncsoló hatással, nagy felbontású képet 
kap junk az élőben zajló folyamtokról.

Az I. sz. Gyermekklinikán több mint egy 
évtizede tanulmányozzák kutatók a vese oxi-
génhiányos állapotát (az agy mellett a vese 
oxigénfelhasználása a legnagyobb). A transz-
plantáció során a vese elkerülhetetlenül akut 
oxigénhiányos állapotba kerül, aminek folya-
matát, következményeit ezzel a technikával 
láthatóvá lehet tenni. A kutatócsoport jelen-
leg azon terápiás beavatkozási pontokat ke-
resi, amelyek potenciálisan  csökkenthetik a 
vesekárosodás mértékét. További érdeklődé-
sük központjában álló kérdés az immunrend-
szert gyengítő gyógyszerek használata immun-
betegségek, transzplantáció esetén, amelyek 
bár megakadályozzák a szerv kilökődési re-
akcióját, de hosszú távon a vesére káros hatás-
sal vannak. Cél e patomechanizmus feltárása.

A nefrológia szakterületén így most már 
nemcsak hagyományos mikroszkópos techni-
kákkal tudnak előbbre jutni a kutatók, hanem 
élő állatban is vizsgálhatják működés közben 
a szerveket, szöveteket, folyamatokat. (www.
semmelweis-univ.hu, 2011. augusztus 23.)

ÚJ SZEREPBEN AZ INTELLIGENS 
SEBÉSZETI ESZKÖZ

Dr. Veres Gábor, az I. sz. Gyermekklinika 
gaszt roenterológus docense elmondta, hogy 
nagy várakozással tekintenek az intelligens 
sebészeti eszköz endoszkópiás tesztelésére. 
Kor szakos jelentőségű lenne, hogy akár a 
gyomortükrözésnél, akár a vastagbél endo-
szkópiás vizsgálatánál azonnal meg lehetne 
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ítélni, hogy az adott gyermeknél a kóros 
nyálkahártya csak egy közönséges, gyorsan 
múló fertőzés vagy egy krónikus gyulladás 
(Crohn-betegség, colitis ulcerosa) következ-
ménye. Bár a daganatos bélbetegségek gyer-
mekkorban ritkák, az elmúlt héten egy tizen-
hat éves lánynál találtak daganatra utaló el-
változást. Ilyenkor fontos, hogy ne teljenek 
el hosszú napok a hagyományos szövettani 
eredmény megérkezéséig.

Az intelligens sebészeti eszköz segítségével 
a sebész már műtét közben tudja, milyen 
rákfajtával áll szemben. Műtét közben, hely-
ben és valós időben végezhető a szövetazono-
sítás a sebészeti szikéhez kapcsolt eszközzel.

Takáts Zoltán, a Semmelweis Egyetem 
kutatója az onko-kés működését ismertetve 
elmondta, hogy a sebészek ma még kénytele-
nek a műtét előtt elvégzett képalkotó vizsgála-
tok eredményeire hagyatkozni, amikor vág-
nak. Ha közben kérdések merül nek fel, akkor 
mintát kell venniük, a műtét köz beni szövet-
tani vizsgálat pedig akár fél óráig is tarthat. 
Ha többszöri mintavételre van szük ség, akkor 
nagyon megnyúlik a műtét ideje. A szövetek 
kémiai összetétele is külön bözik, ha tehát 
sikerül műtét közben elvé gez ni a kémiai 
vizsgálatot, akkor a sebész azonnal tudja, hogy 
mivel áll szemben. Takáts Zoltán hangsúlyoz-
ta: az eszköz hatékonysága megegyezik a ha-
gyományos, műtét közbeni vizs gálati módsze-
rek hatékonyságával, vagyis nem ad hamis 
negatív eredményt; min den beteg szövetet 
biztosan jelez – közölte.

Az intelligens eszköz használható egyrészt 
úgy, hogy a normális sebészeti beavatkozás 
során figyelmeztető jelzést tud adni a sebész-
nek, ha túlságosan megközelíti a rákos daga-
natot, másrészt olyan esetben is segít, amikor 
a sebész valami gyanús dolgot lát a műtét 
során, és azt azonnal azonosítania kellene.

Takáts Zoltán szerint az endoszkópiás 
műtéti eljárások során a test belsejében is ké-
pesek lennének azonnali diagnózishoz juttat-
ni az orvost. Nemcsak daganatokat jelezhe-
tünk, hanem gyulladásos bélbetegsé geket, 
fertőzéseket, szövetelhalást, mégpedig bárhol, 
akár a nyálkahártyán is. Mint mondta, az 
eszköznek hasznát vehetik a nőgyógyászaton, 
az érsebészetben, illetve a bőrgyógyászati és 
a plasztikai sebészetben is. Jelenleg a Semmel-
weis Egyetem I. sz. Sebészeti és I. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinikáján, valamint Debre-
cenben tesztelik az eszközt. (www.semmelweis-
univ.hu, 2011. július 13.)

SÉTA A GÉNEK 
BIRODALMÁBAN –

A SZEMÉLYRE SZABOTT 
ORVOSLÁSÉ A JÖVŐ

Kutatóegyetemi túrát tartottak újságírók 
számára a Dr. Molnár Mária Judit vezette 
Személyre szabott orvoslás – Prevenciós 
moduljának tagjai a Molekuláris Neurológi-
ai Klinikai és Kutatási Központban. A prog-
ramon a tavaly áprilisban elnyert Semmelweis 
Kutatóegyetemi címhez kapcsolódó 2,9 
milliárd Ft-os TÁMOP-pályázat mutatko-
zott be. A személyre szabott orvoslásé a jövő 

– hangzott el a rendezvényen.
Molnár Mária Judit kifejtette, a jelenlegi 

gyógyászat a már meglévő betegségekkel 
foglalkozik, de a hangsúly egyre jobban az 
örökletes, valamint epigenetikai (környezeti) 
rizikók felderítésére és a megelőzésre tevődik 
át. A másik irányvonal a farmakogenomikai 
kutatások, amelyek révén kideríthető, hogy 
melyik betegnél hatásos valamilyen gyógyszer. 
Megtalálni azokat, akiknél biztosan hatásos 
a gyógymód, azokat, akiknél várható mellék-

hatás, kideríteni, kik és miért hajlamosak 
egyes betegségekre – a Semmelweis Egyetem 
Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatá-
si Központban a kutatók ezekre a kérdésekre 
keresik a választ. A molekuláris biológiai 
vizsgálatok segítségével feltérképezhető az 
emberek génállománya. Az igazgató arról is 
beszélt az újságíróknak, hogy vannak olyan 
öröklődő neurológiai betegségek, amelyek 
hátterében egy azonosítható genetikai hiba 
áll (például a Huntington-kór vagy örökletes 
Parkinson-kór), de sok olyan betegség is lé-
tezik, amelyet a gének és az azokra ható 
környezeti tényezők együtt alakítanak ki.

A vendéglátó molekuláris diagnosztikai 
labor két munkatársa, Dr. Gaál Anikó és Dr. 
Nyírő Gábor ismertették a rutinszerűen vég-
zett vizsgálatokat, bemutatva az ezekhez 
használt eszközöket is. 

Az eseményen a projekt moduljainak 
témavezetői is ismertették kutatási témáikat. 
Dr. Falus András, az Általános Orvostudo-
mányi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbioló-
giai Intézetének igazgatója a gyermekkori 
asztma, az akut leukémia, valamint a kóros 
elhízás genetikai és epigenetikai vonatkozá-
saival foglalkozó vizsgálatokat ismertette. 
Nem az asztma öröklődik, hanem az arra való 
hajlam, amely epigenetikai, azaz környezeti 
tényezők (például dohányzás) révén mani-
fesztálódik. Amennyiben időben felfedezik a 
hajlamot, akkor a kór megelőzhetővé válhat, 
késleltethető a kialakulása, vagy enyhíthetők 
a tünetei – hangsúlyozta a professzor.

A beszélgetésben a résztvevők kiemelten 
foglalkoztak a vizsgálatokkal nyert genetikai 
információk tartalmának és kezelésének eti-
kai vonatkozásaival. Mint egészségügyi adat 
az egyén érzékeny adatai közé tartozik a ge-
netikai információ, amelyet természetesen 
véd az orvosi titoktartás. Ugyanakkor a ge-

netikai információ önmagában még nem utal 
biztosan bekövetkező betegségre, egyéb 
egészségügyi eseményre. Valószínűséget, az 
átlagosnál bizonyos százalékkal nagyobb vagy 
kisebb rizikót tudnak az eredmények isme-
retében mondani.

Kb. hatezer betegség ismert csupán, ame-
lyek bekövetkezését genetikai vizsgálat alap-
ján biztosan tudják prognosztizálni. Mind-
inkább epigenetikus hatásról beszélnek a tu-
dósok, amiben az egyén környezeti tényezői, 
beleértve a testi-lelki vonatkozásokat, befo-
lyásolják a genetikai adottságokat. (www.
semmelweis-univ.hu, 2011. július 6.)
 

ARCCSONT-REKONSTRUKCIÓ 
3D-BEN

Balesetben roncsolódott arc, születési rend-
ellenesség – örök bélyeg. Meghatározza a 
betegek életminőségét, hogy milyen mérték-
ben tudják visszaállítani az arc eredeti álla-
potát és főként a funkcionális részeket (foga-
zat, állkapocs, látóidegek stb.) a szakorvosok. 
A beavatkozások sikerét segíti az a világvi-
szonylatban is egyedülálló háromdimenziós 
adatbázis, melyet a Kutatóegyetemi pályázat-
nak köszönhetően a Semmelweis Egyetem 
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Kli-
nikájának szakemberei készítenek.

Az ún. 3D kefalometriai adatbázis az átlag 
európai arcforma jellegzetességeit tartalmaz-
za, melyhez mint etalonhoz hasonlíthatják a 
sebészek azokat a kóros eseteket, melyeknél 
nem tudják, hogy milyen volt pontosan az 
eredeti arcforma.

Évente ezer-kétezer arcrekonstrukciós 
műtétet végeznek a szakemberek Magyaror-
szágon. Eddig csupán kétdimenziós adatok-
kal, „szemre” dolgoztak mindenütt a világon, 
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6
vagyis a beavatkozásokat különféle hagyomá-
nyos röntgenfelvételek és CT segítségével 
vé gezték. A röntgen azonban csak 2D-analí-
zist, a CT ugyan már 3D-ábrázolást is le hető-
vé tesz, azonban rendkívül nagy a sugárterhelés, 
ezért alkalmazása korlátozott.

Az áttörést az ún. CBCT megjelenése 
hoz ta, a CBCT-vizsgálat a CT-hez képest 
tizedakkora sugárterhelést jelent a betegeknek. 
A háromdimenziós megjelenésnek köszönhe-
tően pedig sikeresebb lehet a rekonstrukciós 
műtét, illetve számos hasznos adattal egészít-
hető ki a klinika által készített adatbázis. 
(www.semmelweis-univ.hu, 2011. június 30.)

 

INTELLIGENS ONKO-KÉS 
AZ I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKÁN

Az országban már három helyen is folynak 
humán tesztek azzal az intelligens onko-késsel, 
amelyet Dr. Takáts Zoltán, a Semmelweis 
Egyetem kutatója fejlesztett ki. A szükséges 
pénz egy részét a kutatóegyetemi pályázaton 
elnyert összegből fedezi az egyetem.

A találmány lényegesen felgyorsítja a bio-
lógiai szövetek analízisét, csökkenti a rákse-
bészeti vizsgálat időtartamát, ugyanakkor 
megnöveli annak pontosságát, azaz képessé 
teszi az orvost arra, hogy gyorsabban és jobban 
döntsön a gyógyszer kiválasztásáról és ada-
golásáról. Az eszköz fő alkalmazási területe a 
ráksebészet, az érsebészet, illetve a bőrgyó gyá-
szati és a plasztikai sebészet. Az eszközre már 
a Harvard Medical School és a World’s Best 
Technology (WBT) fóruma is felfigyelt.

Március 17-én a Semmelweis Szalonban 
tartott sajtótájékoztatón Dr. Takáts Zoltán 
mellett Dr. Tulassay Tivadar, egyetemünk 
rektora és Dr. Tóth Miklós, tudományos 
igazgató is beszélt a sajtó megjelent munkatár-
saival. Tulassay Tivadar méltatta Takáts Zoltán 
eddigi munkáját, és reményét fejezte ki, hogy 
ennek a találmánynak sikerül elkerülnie, hogy 
a golyóstoll vagy a dinamó sorsára jusson.

Tóth Miklós röviden vázolta, hogy 2011. 
az innováció éve a Semmelweis Egyetemen, 
hiszen az intézmény tavaly nyerte el a Kuta-
tóegyetem címet. (www.semmelweis-univ.hu, 
2011. március 17. )

Kiadványok
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