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A fogorvosi-szájsebészeti kezelések területe az elmúlt 
évtizedekben nagyon látványos és gyors fejlődést mu-
tatott. Ez vonatkozik az alkalmazott anyagokra, tech-
nikákra és kezelési módozatokra. Ezen fejlődés kulcsa  
a fogorvostudomány területén történő folyamatos kuta-
tás és fejlesztés. Magyarországon az elmúlt években 
sajnálatosan visszaesett a fogorvostudomány terén a tu - 
dományos munka iránti érdeklődés. Felismerve azt a tényt,  
hogy az oktatás leghatékonyabban kari keretek között, 
míg a tudományos életbeli munkához szükséges moti-
váció kiszélesítése legsikeresebben önállóan működő 
szervezési keretek, doktori iskolák formájában működik,  
a 2000-es években, Debrecenben elindítottuk nem csak  
az önálló karrá történő alakulást, hanem az önálló Fog-
orvostudományi Doktori iskola szervezését is.

Karunk történetének két kiemelkedő fontosságú ese-
ményeként tartjuk számon a karrá való alakulást és 
a Fogorvostudományi Doktori Iskola (FODI) létrejöt-
tét. 2003-ban, közel 50 év elteltével, az első és addig 
egyetlen budapesti Fogorvostudományi Kar 1955-ben  
történő elindítását követően egy kormánydöntés értel-
mében a Debreceni Egyetemen megalakult az ország  
második önálló Fogorvostudományi Kara, az országnak  
abban a régiójában, ahol erre a legégetőbb szükség 
volt. E jelentős eredmény elérése után kezdte meg ka-
runk a FODI szervezését, amely jelenleg is sikeresen 
működik, a mai napig egyetlen hazai Fog or vos tu do má-
nyi Doktori Iskola formájában.

A Fogorvostudományi Doktori Iskola  
vezetője

Dr. mártoN ilDikó, egyetemi tanár

A Fogorvostudományi Doktori Iskola  
törzstagjai

Dr. Dezső Balázs egyetemi tanár,  
Dr. HegeDűs CsaBa egyetemi tanár,  
Dr. jeNei attila péter egyetemi tanár,  
Dr. jUháSz iStVáN egyetemi tanár,  

Dr. mártoN ilDikó egyetemi tanár,  
Dr. mateSz klára egyetemi tanár,  
Dr. NáNáSi péter egyetemi tanár,  
Dr. SzoNDy zSUzSa egyetemi tanár,  
Dr. móDiS láSzló emeritus professzor

A Fogorvostudományi Doktori Iskola  
oktatói/témavezetői

Dr. aNgyal jáNoS adjunktus,  
Dr. Bágyi kiNga egyetemi docens,  
Dr. Dezső Balázs egyetemi tanár,  
Dr. FelSzeghy SzaBolcS egyetemi docens,  
Dr. gaál BotoND tanársegéd,  
Dr. HegeDűs CsaBa egyetemi tanár,  
Dr. jeNei attila péter egyetemi tanár,  
Dr. jUháSz iStVáN egyetemi tanár,  
Dr. keleNtey BarNa egyetemi docens,  
Dr. mariNcSák rita adjunktus,  
Dr. mártoN ilDikó egyetemi tanár,  
Dr. mateSz klára egyetemi tanár,  
Dr. NáNáSi péter egyetemi tanár,  
Dr. NemeS jUDit egyetemi docens,  
Dr. reDl pál egyetemi docens,  
Dr. SzoNDy zSUzSa egyetemi tanár,  
Dr. SzegeDi iStVáN egyetemi docens,  
Dr. tar ilDikó egyetemi docens,  
Dr. torNai iStVáN egyetemi docens,  
Dr. Varga iStVáN egyetemi docens.

A Fogorvostudományi Doktori Iskola érdeklődési spek-
truma igen széles körben mozog az alapkutatástól az 
alkalmazott kutatásig, szakmai-tudományos bázisát pe-
dig a Fogorvostudományi Kar elméleti- és szakmai inté-
zeteinek, tanszékeinek akkreditált oktatói képezik.

Felajánlott kutatási területeik között szerepelnek  
a következő témák

A szájüregi gyulladásos és daganatos kórformák patho-
mechanizmusainak immunológiai és molekuláris vizs-
gáló módszerekkel történő vizsgálata, OSCC-s, OLP-, 
 OLK-s betegek nyálában megjelenő biomarkerek pro-
teomikai, transzkriptomikai, metabolomikai vizsgálata  
a korai diagnózis érdekében, in-situ alkalmazható bio-
degradábilis nanokompozitok előállítása és vizsgálata,  
Ti implantátum felületmódosítása, a gyermekek fogá-
sza ti félelmének és szorongásának vizsgálata, az anti - 
biotikumok és antimikotikumok kiválasztódása a nyálban,  
a fogfejlődésben és a dentális szövetek regeneráció-
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já ban szerepet játszó gének, szabályzó fehérjék, vala-
mint a fogtelep epitheliális eredetű őssejtjei molekuláris 
mintázatának vizsgálata, háromdimenziós (3D) mérési  
módszer és nanokompozitok alkalmazása a fogászat-
ban, a „soft” szteroid készítmények nyálkahártyán át  
történő felszívódásának in vitro vizsgálata, a lakosság  
szájüregi egészségi állapotának felmérésére, szájüregi  
rehabilitációját követő életminőség-változás tanulmá-
nyo zása és az észak-magyarországi régióban pro te ti kai  
ellátásban részesülő betegek életminőség-javu lá sának  
vizsgálata. Emellett Doktori Iskolánk aktuális kutatási 
témái között szerepelnek a celluláris szív elek tro fi zio - 
lógia, a sejtfelszíni fehérjemolekulák topográfiai viszo- 
nyainak analízise fluoreszcens és különböző nagy-
felbontású mikroszkópos technikákkal, a membrán 
fehérjék dinamikai sajátosságait leíró korszerű techni-
kák kidolgozása, illetve adaptálása immunológiai és 
jelátviteli folyamatok vizsgálatára (áramlási citometria, 
spektrofluorimetria atom-erő mikroszkópia és digitális  
image mikroszkópia), az idegrendszer sensorimotoros 
működésében szereplő agytörzsi neuronhálózatok vizs-
gálata gerincesekben, az extracellularis matrix (ECM) 
összetételének változása az idegi sérülés után a neu-
ronhálózatokban, a regenerációs és a plaszticitási fo- 
lyamatokban, valamint az embrionális fejlődés során az  
extra celluláris matrix rendezett makromolekuláris szer-
kezetének vizsgálata különböző életkorú speciesek 
kötőszövetében, elsősorban ízületi porcában, szub-
mik rosz kópos vizsgáló módszerekkel, az apop tó zis 
jelátviteli útvonalainak, az apoptótikus sejtek immun-
moduláló hatásának, valamint a makrofágok gyulla-
dásos válaszát és fagocitáló kapacitását szabályozó 
szig nál utaknak a vizsgálata, akut és krónikus seb-
gyógyulási folyamatok tanulmányozása. Klinikai vonat-
kozású témáink a melanoma, bazálsejtes carcinoma, 
pemp higus vulgaris vizsgálatára szolgáló in vivo mo-
dellek kifejlesztését és karakterizálását, a szájüregi  

gyulladásos folyamatok hatásának vizsgálatát a kardi-
ovaszkuláris kórképek, a krónikus obstruktív tüdőbe-
tegség, a diabetes, a koraszülés, a rheumatoid arthitis 
és a csontritkulás morbiditására, a nyáltermelés sza-
bályozásának molekuláris mechanizmusai, a szöveti 
transzglutamináz fogfejlődésben betöltött szerepének 
vizsgálata, a szubgingivális baktériumflóra vizsgálata 
krónikus parodontitiszben, regenerativ endodoncia, na-
notechnológia alkalmazása az endodonciában, a társ-
betegségek lehetséges hatásai a szájüregi dagana-
tos betegek túlélésére, szájüregi kórformák jellemzése 
chemoterápiával kezelt gyermekkori daganatos beteg-
ségben szenvedő gyermekek körében, a chemoterápia 
mellékhatásaként kialakuló szájnyálkahártya-gyulladás 
életminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata, illetve 
a különböző szájüregi indexek eredményeinek a gyer-
mekek saját megítélésű szájegészségi állapotával tör-
ténő eltéréseinek elemzése.

A törzstagok túlnyomó többségének közös közlemé-
nyekben megjelenő kapcsolatai vannak hazai és kiváló 
külföldi fogorvostani kutatásokat végző laboratóriumok-
kal. Közülük kiemelt fontosságúnak tartjuk a Semmel-
weis Egyetem Fogorvostudományi Karával kialakított 
tudományos együttműködést. A jelenleg is jól működő 
kollaborációk a jövőben is tovább fejleszthetők és az 
orvostudomány jelentős részét képező fogorvostudo-
mányi-képzés szolgálatába állíthatók, mely Magyaror-
szágon is nagyon kívánatos. Oktatóink számos önálló  
kurzust és egyre több érdekes témát kínálnak fel a hall-
gatóknak és a fiatal orvosoknak, amelynek alapján egy re 
jelentősebb a közlési aktivitás és a kongresszusi rész-
vétel.

A doktori fokozat megszerzése nappali, levelező, va-
lamint egyéni felkészülési program keretében történik. 
Mivel a meghirdetett kutatási témák széles tudomány-
területet ölelnek át, nemcsak a fogorvosi és orvosi ka-
ron, hanem a molekuláris biológus és biotechnológus 
mesterképzésen végzetteket is fogadni tudjuk, ha vala-
melyik témavezető által meghirdetett kutatási téma fel-

1. kép: A Fogorvostudományi Doktori Iskola (FODI) tagjai

2. kép: I. Ünnepi Tanácsülés, 2003. szeptember.  
A Karrá alakulás ünnepélyes pillanata  

Balra a Semmelweis Egyetem (SE) képviseletében  
Dr. Fejérdy Pál és Dr. Zelles Tivadar,  

jobbra a Debreceni Egyetem (DE) dékánjai foglalnak helyet
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keltette érdeklődésüket. A Fogorvostudományi Doktori 
Iskolában emellett lehetőség van angol nyelvű doktori 
képzésben való részvételre is, mely keretében külföldi 
hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk a fokozatszer-
zésre. Az állami ösztöndíjas hallgatókkal párhuzamo-

3. kép: Dr. Márton Ildikó, a Fogorvostudományi Kar (FOK)  
alapító dékánja feltűzi a szalagot

4. kép Dr. Márton Ildikó dékán és Dr. Zelles Tivadar dékán  
együttműködési megállapodást ír alá  

a Debreceni Egyetem FOK és a Semmelweis Egyetem FOK között

5. kép: Dr. Kelentey Barna, Dr. Varga Gábor, Dr. Somogyi András,  
Dr. Kóbor András, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Fejérdy Pál,  

Dr. Gerle János, Dr. Vágó Péter  
az együttműködési szerződés megkötésének napján

san nagy számban kezdik meg doktori tanulmányaikat 
a karon szakorvosként vagy rezidensként dolgozó, költ-
ségtérítéses hallgatók.

A Fogorvostudományi Doktori Iskola sikerességét 
mutatja, hogy a 2010 óta eltelt évek során összesen 
17 fő szerzett fokozatot. Doktori Iskolánk erősségei kö-
zött tartjuk számon a doktori cselekmények lebonyolítá-
sának nyitottságát és magas színvonalát. Az elkészült 
értekezések előbírálatára, végső értékelésére, a nyil-
vános védésre az adott szakterület leginkább értő és 
igényes itthoni és külföldi szakembereit kérjük fel. Tu-
dományos aktivitásunkat tükrözi, hogy Doktori Iskolánk 
a Debreceni Egyetem Klinikai Orvostudományok Dok-
tori Iskolájával közösen 2010 óta évente megrendezi 
doktoranduszainak éves szimpóziumát, melyen hall-
gatóink aktívan részt vesznek angol és magyar nyelvű 
előadások tartásával.

Dr. Márton Ildikó
egyetemi tanár  

Fogorvostudományi Doktori Iskola vezetője

Kedves Kollégák, kedves Barátaink!
Szeptember 27 és 29. között 22. alkalommal került meg-
rendezésre a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti 
Társaság nemzeti kongresszusa. A vendégtársaságok 
meghívása hagyományától eltérően második alkalom-
mal történt közös szervezés, ezúttal a Szegedi Fogor-
vos Találkozó rendezvényével.

A gyönyörű kora őszi időjárás, a SZTE József Atti-
la Tanulmányi és Információs Központ impozáns hely-
színe és a szervezők személye (Prof. Piffkó József,  
Dr. Seres László, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga, Dr. Frá-
ter Márk) szavatolta a rendezvény sikerét.

486 orvos kolléga és szakdolgozó, valamint 200 hall-
gató regisztrált a rendezvényre. A színes kiállítói hely-

MAÁSZT elnöki és főtitkári beszámoló


