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13.00-13.10: Megnyitó – Prof. Dr. Berta András, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

vezetője 

 

 

I. SZEKCIÓ 

(13.10-14.00) 
 

A FOGORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA (FODI) 

PH.D. HALLGATÓINAK ELŐADÁSAI 
 

ELNÖK: 

Prof. Dr. Márton Ildikó 

a Fogorvostudományi Doktori Iskola vezetője 

 

13.10-13.20: Sághy Tibor, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

LOSS OF TRANSGLUTAMINASE 2 SENSITIZES FOR THE DEVELOPMENT OF 

INFLAMMATION, INSULIN RESISTANCE AND HEPATOSTEATOSIS IN MICE KEPT 

ON HIGH FAT DIET 

Témavezető: Prof. Dr. Szondy Zsuzsa 

 

13.20-13.30: dr. D. Tóth Etelka, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

BISZFOSZFONÁT TERÁPIA OKOZTA ÁLLCSONTNEKRÓZIS OSZTEOPORÓZIS 

ESETÉN 

Témavezető: Dr. Redl Pál  
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13.30-13.40: dr. Nagy László, doktorjelölt 

ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA AZ ANTIGÉN PREZENTÁCIÓBAN 

SZEREPET JÁTSZÓ HISZTIDIN-NIKKEL KÖTŐDÉSÉNEK JELLEMZÉSÉRE 

Témavezető: Prof. Dr. Hegedűs Csaba 

 

13.40-13.50: dr. Horváth Dóra, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

CSONTPÓTLÓ ANYAGOK IN VIVO VIZSGÁLATA 

Témavezető: Prof. Dr. Hegedűs Csaba 

 

13.50-14.00: dr. Pályu Eszter, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

A BÉL BARRIER SÉRÜLÉS BIOMARKEREI ÖSSZEFÜGGÉST MUTATNAK A 

SÚLYOSABB BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL PRIMER SCLEROTIZÁLÓ 

CHOLANGITISES BETEGEKBEN 

Témavezető: Dr. Tornai István 

 

14.00-14.10: dr. Balogh Bettina, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

SZÁJÜREGI MIKROFLÓRA VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETÉSES VIZSGÁLATA OBES 

EGYÉNEKNÉL 

Témavezető: Dr. Kelentey Barna 

 

 

II. SZEKCIÓ 

(14.10-15.50) 
 

A KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA (KODI) 

PH.D. HALLGATÓINAK ELŐADÁSAI 
 

ELNÖKÖK: 

Prof. Dr. Berta András 

a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője 

Prof. Dr. Hernádi Zoltán 

a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola programvezetője 

 

 

14.10-14.20: Dr. Bárány Beatrix, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

TÁPLÁLKOZÁS, TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATA A 

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOS BETEGEK KÖRÉBEN 

Témavezető: Prof. Dr. Póka Róbert 
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14.20-14.30: Dr. Kozma Bence, levelező tagozat 

LEVATOR-URETHRA TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA TRANSPERINEALIS 3D 

ULTRAHANGGAL ÉS A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ KISMEDENCEI PROLAPSZUSOK 

ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Témavezető: Prof. Dr. Takács Péter 

 

14.30-14.40: Dr. Kövér Ágnes, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató  

AZ EGÉSZSÉGES ÉS KÓROS TERHESSÉG IMMUNOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

Témavezető: Dr. Lampé Rudolf 

 

14.40-14.50: Dr. Nagy Gábor, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató  

A MELANOKORTIN-1 RECEPTOR (MC1-R) SPECIFIKUS 
44

SC- ÉS 
68

GA- JELÖLT 

DOTA-NAPAMIDE ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MELANOMA KÉPALKOTÁSBAN  

Témavezető: Dr. Trencsényi György   Finanszírozás: Scanomed Kft. 

 

14.50-15.00: Dr. Nagy Orsolya, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató  

KARDIOGENEZISBEN SZEREPET JÁTSZÓ KERINGŐ MIKRORNS EXPRESSZIÓ 

VIZSGÁLATA 

Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó  

 

15.00-15.10: Dr. Varga Gábor, I. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

HŐKEZELÉS HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK MICRO-RHEOLOGIAI 

TULAJDONSÁGAIRA. LEHETSÉGES ERYTHROCYTA KÁROSODÁS LÁZ SORÁN? 

Témavezető: Dr. Németh Norbert  

 

15.10-15.20: Dr. Szabó Balázs, I. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

KÜLÖNBÖZŐ MIKROSEBÉSZETI VARRATTECHNIKÁKKAL KÉSZÍTETT ÉR-

ANASTOMOSISOK SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÁNAK VIZSGÁLATA  

Témavezető: Dr. Németh Norbert 

 

15.20-15.30: Souleiman Ghanem, MD, 2
nd

 year full-time PhD student 

THE IMPACT OF ARTIFICIAL CAROTID-JUGULAR FISTULA ON THE 

HEMODYNAMICS, MORPHOLOGY AND MICROCIRCULATION OF REMOTE 

ORGANS IN RATS 

Témavezető: Dr. Németh Norbert 

  



5 

 

15.30-15.40: Dr. Kostyál László, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

KISMEDENCEI DAGANATOK KORSZERŰ DIAGNOSZTIKÁN ALAPULÓ 

SZEMÉLYRE SZABOTT KEZELÉSE 

Témavezető: Dr. Furka Andrea  

 

15.40-15.50: Pappné dr. Kovács Edina, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

ONCONEURÁLIS ANTITESTEK METASZTATIZÁLÓ VESEDAGANATOKBAN 

Témavezető: Dr. Boczán Judit  

 

15.50: A szimpózium zárása.  

 

 

 

 

 

Aktív részvételére számítva, tisztelettel a szervezők: 

 

Prof. Dr. Berta András       Prof. Dr. Márton Ildikó 

  a KODI vezetője            a FODI vezetője 

 

Dr. Csutak Adrienne      Dr. Köröskényi Krisztina 

   a KODI titkára            a FODI titkára 
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LOSS OF TRANSGLUTAMINASE 2 SENSITIZES FOR THE 

DEVELOPMENT OF INFLAMMATION, INSULIN RESISTANCE AND 

HEPATOSTEATOSIS IN MICE KEPT ON HIGH FAT DIET 

Sághy Tibor, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

 

   Transglutaminase 2 (TG2) is a multifunctional enzyme with many biological functions. One 

of its prominent functions is to ensure effective clearance of apoptotic cells. Increasing 

amount of evidence indicate that defective clearance of dying cells can lead to the 

development of chronic systemic inflammatory diseases, and loss of TG2 seems to sensitize 

for various chronic inflammatory diseases, such as atherosclerosis and autoimmunity.  

Obesity is also characterized by chronic low- grade inflammation and by accumulation of 

apoptotic cells and inflammatory macrophages in the adipose tissue. It is recognized that this 

chronic inflammatory state is involved in the pathogenesis of obesity-related insulin 

resistance, metabolic syndrome and type 2 diabetes.  

 

In this study, we investigated the effects of the loss of TG2 on the development of obesity, 

insulin resistance and obesity related inflammation. We performed a 17-week long feeding 

experiment in which TG2 KO mice and their wild type counterparts were fed with control, 

low fat/high sucrose or high fat/high sucrose diet. Our results indicate that TG2 deficient mice 

- kept on high fat/high sucrose diet - are characterized by enhanced apoptotic cell 

accumulation (with enhanced Bid and Bim expression) in the adipose tissue, and enhanced 

insulin, adipokine and macrophage derived inflammatory cytokine production as well as 

prediabetic insulin resistance and early hepatosteatosis as compared to their wild type 

counterparts. We demonstrate by bone marrow transplantation experiments that the phenotype 

is related to bone marrow derived TG2. Previous results have demonstrated that LXR agonist 

treatment corrects the defect in the phagocytosis of apoptotic cells in TG2 null macrophages. 

However, LXR treatment combined with high sucrose high fat died resulted in different 

phenotype in wild type mice and in mice where TG2 was lost in bone marrow derived cells 

indicating that TG2 plays here a different role. Our preliminary data indicate that TG2 might 

be needed for lysosomal exocytosis to degrade the lipid content of dying adipocytes. Our data 

describe a new phenotype of transglutaminase 2 null mice. 

 

This study was supported by grants from the National Research Fund (OTKA 105046) and by 

the GINOP-2.3.2-15-2016-00006 project (co-financed by the European Union and the 

European Regional Development Fund). 

 

Témavezető: Prof. Dr. Szondy Zsuzsa  
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BISZFOSZFONÁT TERÁPIA OKOZTA ÁLLCSONTNEKRÓZIS 

OSZTEOPORÓZIS ESETÉN 

Dr. D. Tóth Etelka, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Bevezetés: Az oszteoporózis elöregedő társadalmunk leggyakoribb szkeletális 

megbetegedése. Terápiájára a leggyakrabban és többnyire jó hatásfokkal alkalmazott 

antirezorptív szerek a biszfoszfonátok, melyek alkalmazása azonban számos szövődménnyel 

járhat. A legsúlyosabb elváltozás az állcsontnekrózis, mely leggyakrabban fogeltávolítás és 

szájsebészeti beavatkozások után alakul ki, azonban spontán is létrejöhet. A kutatás célja 

annak bizonyítása, hogy megfelelő előkészítéssel és körültekintő munkával a nekrózis 

kialakulása megelőzhető vagy rizikója lényegesen csökkenthető. 

 
 

Anyag és módszer: A DE FOK fogászati és szájsebészeti ambulanciáján 2011.01.01.- 

2017.01.01. közt megjelent olyan betegek retrospektív vizsgálata történt, akik primer 

oszteoporózis miatt orális vagy parenterális biszfoszfonát terápiában részesültek és 

szájsebészeti beavatkozáson estek át, és csontpanel vizsgálat is történt; összesen 224 beteg 

általános és fogászati anamnézisét, valamint immunhisztokémiai vizsgálati eredményüket 

használtuk fel. 

 
 

Eredmények: A megvizsgált betegek 1,79 %-nál ( 4 fő) alakult ki állcsontnekrózis, közülük 

mindenki az alacsony rizikócsoportba tartozott. Ezen esetekben a beavatkozásokat változó 

profilú antibiotikum profilaxis előzte meg, míg „drug holiday” egyik esetben sem volt. A 

szövődménymentes betegeknél antibiotikum profilaxis 79,09 %-ban történt, míg a közepes és 

magas rizikójú csoportok esetén a beavatkozásokat 57,69%-ban előzte meg „drug holiday”. 

 
 

Megbeszélés: Az eredmények alapján elmondható, hogy önmagában a β–ctx nem alkalmas az 

állcsontnekrózis kialakulásának rizikóbecslésére, azonban az anamnézissel együtt 

felhasználható a rizikócsoportok meghatározására. A szerológiai vizsgálat eredményeit 

figyelembe véve , a „drug holiday” és az antibiotikum profilaxis együttes alkalmazásakor a 

szövődmény előfordulása jelentős százalékban lecsökkenthető. 

 

Témavezető: Dr. Redl Pál 
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ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA AZ ANTIGÉN 

PREZENTÁCIÓBAN SZEREPET JÁTSZÓ HISZTIDIN-NIKKEL 

KÖTŐDÉSÉNEK JELLEMZÉSÉRE 

Dr. Nagy László, doktorjelölt 

 

Bevezetés: A fogászat területén alkalmazott polimer és fém alapú anyagokkal szemben 

kialakuló túlérzékenységi reakciók a populáció egyre szélesebb körét érintik. Irodalmi 

adatokból ismert, hogy a hisztidin (His) gazdag hisztatin fehérjecsalád tagjai képesek a nikkel 

(Ni) megkötésére, ilyen módon szerepet tulajdonítva a Ni allergia kialakulásában. 

 
 

Anyag-és módszer: Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) 

Spektroszkóp alkalmazásával vizsgáltuk a His, valamint His-Ni kötődését. A His 

koncentrációja 4·10-3 mol/dm3 és 2·10-2 mol/dm3 között változott  desztillált vízben és 

foszfát pufferben (PBS) savas (pH=3), semleges (pH=7) és lúgos pH (pH=10) értékeken, 8-

amino-1-oktántiollal (AOT) és 6-merkaptohexánsavval (MHA) módosított SPR Au chip 

felületén. 

 
 

Eredmények: Az FT-SPR platformon kapott eredmények értelmében, valamint a felvett 

kalibrációs egyenesek alapján, a rezonancia hullámszám eltolódásának mértéke egyenes 

arányosságot mutatott a His különböző koncentrációjú oldataival. A pH változásának hatására 

bekövetkező protonálódása-deprotonálódása az aminosavnak, befolyásolta az affinitás 

mértékét az Au chip felületén létrehozott önrendeződő monomolekuláris rétegekhez, mely 

utóbbiak a His kötődésére is hatással voltak. 

 
 

Következtetések: A kapott ismeretek tekintetében kijelenthető, hogy az FT-SPR 

Spektroszkópia affinitási ismeretek és kvantitatív meghatározásokon túl, segítséget nyújthat a 

fogászati anyagokkal szemben kialakuló allergia mechanizmusának megértésében. 

 

Témavezető: Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
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CSONTPÓTLÓ ANYAGOK IN VIVO VIZSGÁLATA 

Dr.Horváth Dóra, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

A csontpótló kezelések igénye megnőtt a dentoalveoláris és a maxillofaciális sebészetben az 

utóbbi évtizedekben a páciensek és az orvosok részéről. A pótlandó defektus kialakulhat 

daganat eltávolítás, gyulladásos kórképek, állcsontciszták, trauma és veleszületett 

rendellenességek illetve az állcsontokban foghúzást követően létrejövő sorvadás 

következtében. Számos előnye miatt a keményszövetek pótlására különösen alkalmas az 

autológ csont, azonban az utóbbi években megnövekedett a korszerű szintetikus csontpótló 

anyagok iránti igény, ezért ebben a témában intenzív kutatások indultak. Kiemelkedő kutatási 

területet jelent az ún. szövet tervezés (tissue engineering), melynek lényege az eredeti szövet 

helyreállítása, azzal megegyező fiziológiai tulajdonságú új szövet képzése. A defektus pótlása 

egy ún.vázon (scaffoldon) valósul meg az ahhoz kapcsolódó sejtek és az azok viselkedését 

befolyásoló signal molekulák által. 

 

Kutatásunkban különböző összetételű hidrogéleket és szilika alapú aerogéleket vizsgálunk, 

azok csontgyógyulásra kifejtett hatását és klinikai alkalmazhatóságuk megítélését. Ezen 

tulajdonságok csak in vivo modellen vizsgálhatók, a nemzetközi ajánlások 

figyelembevételével a patkány calvaria kritikus méretű defektus modellt választottuk. Az 

állatkísérletben a műtét során a koponyán ejtett sagittalis bőrmetszésen keresztül feltártuk a 

calvariát és csonttrepán segítségével 8 mm kör alakú defektust készítettünk. Végleges 

kísérletünkbe 6 csoport került. A csonthiányt az 1. csoportban üresen hagytuk, a 2. csoportban 

kereskedelmi forgalomban használt, széles körben alkalmazott csontpótló anyagot helyeztünk 

be (Staumann). A 3-6. csoportokban a csontdefektust natív szilika aerogél granulátummal, 

ßTCP-t tartalmazó szilika aerogél granulátummal, natív hidrogél biaktív anyaggal és végül 

ßTCP-t tartalmazó hidrogéllel töltöttük fel. 

 

A sebgyógyulást követően az állatokat követtük, és a kontroll csoportokban 2-2, a vizsgálati 

csoportokban 3-3 állatot 1, 3, és 6 hónappal a beavatkozást követően extermináltuk. A műtéti 

területet radiológiai, fizikális és hisztológiai vizsgálatnak vetjük alá. Minden csoportban 1 

állat esetében dekalcinálás nélküli és 2 állat esetében dekalcinálásos eljárással is készül 

szövettani metszet. Jelenleg az állatkísérletes műtéteket befejeztük, a követési időszak letelt, 

az exterminálás megtörtént. A metszetek készítése, a szövettani minták vizsgálata és 

értékelése zajlik.  

 

Témavezető: Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
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A BÉL BARRIER SÉRÜLÉS BIOMARKEREI ÖSSZEFÜGGÉST 

MUTATNAK A SÚLYOSABB BETEGSÉGLEFOLYÁSSAL PRIMER 

SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITISES BETEGEKBEN 

Dr. Pályu Eszter, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Háttér: a bél-máj kölcsönhatás a primer sclerotizáló cholangitis patogenetikus sajátsága, 

azonban ezen kapcsolat betegséglefolyásra kifejtett hatása nem teljesen tisztázott. PSC-s 

betegekben vizsgáltuk a bél barrier kóros működését jelző szerológiai markereket illetve ezen 

markerek összefüggését a betegség specifikus jellemzőivel és a hosszú távú 

betegséglefolyással. 
 

Betegek és módszerek: 67 PSC-s beteg (median életkor [tartomány]: 32 [5-79] év, 

egyidejűleg fennálló IBD: 67% és cirrhosis: 20%) szérumában vizsgáltuk az F-aktin [AAA 

IgA/IgG] és a gliadin elleni antitestek [AGA IgA/IgG] jelenlétét, illetve ELISA-val 

meghatároztuk az intesztinális zsírsav kötő fehérje (I-FABP) szérum szintjét. A 

lipopolyszacharid (LPS) expozíció markereit (LPS kötő fehérje [LBP]) és különböző anti-

mikrobiális antitesteket (anti-OMP Plus IgA és endotoxin core IgA antitest [EndoCAb]) 

szintén meghatároztuk. Kedvezőtlen betegségkimenetelnek tekintettük a követési idő 

(median: 99[14-106] hónap) alatt bekövetkezett ortotopikus májátültetést [OLTx] és/vagy a 

máj eredetű halálozást. 153 egészséges egyén (HCONT) és 172 colitis ulcerosában (UC) 

szenvedő beteg volt a kontroll csoportban. 
 

Eredmények: A PSC-s betegek 28.4%, 28.0%, 9% és 20.9%-a volt pozitív az AAA IgA, 

AAA IgG, AGA IgA és AGA IgG-re. Az AAA IgA és AAA IgG (p<0.001, mindkét esetben), 

illetve az AGA IgG (p=0.01, mindkét esetben) gyakorisága szignifikánsan magasabb volt 

mind a HCONT, mind az UC csoporthoz viszonyítva, az AGA IgA esetében azonban ilyen 

összefüggést nem találtunk. A túlélés elemzésekor, az AAA IgA pozitivitás a kedvezőtlen 

betegségkimenetel független előrejelzőjének bizonyult, azután is, hogy figyelembe vettük a 

cirrhosis jelenlétét (HR: 5.15 [1.27-20.86], p=0.022, vagy a Mayo kockázati pontszámot (HR: 

4.24 [0.99-18.21], p=0.052). Az AAA IgA pozitivitás szignifikáns összefüggést mutatott az 

anti-mikrobiális antitestek (p<0.001 az EndoCab IgA és p=0.012 az anti-OMP Plus IgA 

esetén) gyakoribb jelenlétével és az enterocita károsodás marker (median I-FABPAAA IgA 

poz vs. neg:  365 vs. 166 pg/mL, p=0.011) magasabb szintjével, azonban a szérum LBP 

szintjével nem. 
 

Következtetés: Az IgA típusú AAA jelenlétével azonosíthatók voltak azon PSC-s betegek, 

akiknél progresszív betegséglefolyás várható. Továbbá, jelenléte összefügg a különböző 

mikrobiális antigénekre és enterocita károsodásra adott fokozott nyálkahártya 

immunválasszal, ezzel tovább hangsúlyozva a bél-máj kölcsönhatás fontosságát PSC-ben. 

 

Témavezető: Dr. Tornai István 
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SZÁJÜREGI MIKROFLÓRA VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETÉSES 

VIZSGÁLATA OBES EGYÉNEKNÉL 

Dr. Balogh Bettina, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Bevezetés: Napjainkban a túlsúly és az elhízás (obesitas) egyre komolyabb problémát jelent, 

szinte már járványos méreteket ölt az egész földön. Hazánkban a lakosság mintegy 40% - a 

túlsúlyos és 20% - a elhízott. Az elhízás mértéke a testtömeg-indexszel (BMI: body mass 

index) írható le. Magas testtömeg-indexhez társulhat többek között II-es típusú diabetes, 

szívbetegség, hypertensio. 

 
 

Anyagok és módszerek: A fogorvosi rendelőben is egyre gyakrabban találkozhatunk 

túlsúlyos- és elhízott páciensekkel. Ismert az is, hogy az elhízottaknál gyakoribb a 

fogágybetegség kialakulása az átlag populációhoz viszonyítva. Ezen gyulladásforma nemcsak 

helyi tüneteket okozhat, hanem súlyosabb esetben gócként is szerepelhet. Kutatásunk során 

vizsgáltuk ezen csoportba tartozó páciensek orális mikroflórájának változását életmód-

változtatás, és parodontológiai kezelés hatására illetve súlycsökkenést követően. 

  
 

Eredmények, következtetés: Vizsgáltuk, hogy a két betegcsoportnál van-e eltérés a 

mikroflóra tekintetében az egészséges illetve parodontitises egyének között, és van-e 

különbség az átlag populációhoz viszonyítva (normál testsúlyúak), valamint a súlycsökkenés 

hatását az orális mikroflórára. Jelenleg is zajlik az kapott adatok értékelése és statisztikai 

feldolgozása. 

 

Témavezető: Dr. Kelentey Barna 
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Táplálkozás, tápláltsági állapot és életminőség kapcsolata a nőgyógyászati daganatos 

betegek körében 

 

Dr. Bárány Beatrix, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Bevezetés: A megfelelő, minőségi táplálkozásnak szerepe van a daganatos megbetegedések 

megelőzésében, úgy, mint a kezelés alatt, s azt követően is. Az étrendi zsírok-különösen az 

állati eredetűek- emelhetik a petefészek és endometriális daganatok előfordulását, míg az 

antioxidáns vitaminok hiányos bevitele a méhnyakrák kockázat növelhetik. A táplálkozás, 

tápláltsági állapot továbbá befolyásolhatja az életminőséget, ezáltal a terápia sikerességét is. A 

jelen előadás célja a táplálkozás, tápláltsági állapot értékelése a nőgyógyászati daganatos 

betegek körében a különböző betegségállapotok során, illetve ezek életminőségre gyakorolt 

hatásának bemutatása. 

Betegek és Módszerek: Vizsgálatunkban 195 nőgyógyászati daganatos beteg vett részt, 

akiknél méhnyakrák, méhtestrák vagy petefészekrák diagnózisa állt fenn. A felmérés során a 

betegek 31%-a korai, 69%-a előrehaladott stádiumban volt. A vizsgálat a betegek 47%-nál a 

diagnózis felismerésekor, 28%-nál a primer kezelés során, s 25%-nál a recidíva idején történt. 

Háromnapos táplálkozási naplót alkalmaztunk a tápanyagbevitel felmérésére, a malnutríció 

vizsgálatára a MUST, komplex szűrési módszert, az életminőség jellemzésére pedig az 

EORTC-QLQ-C30, a daganatos betegek körében preferált általános életminőséget mérő 

kérdőívet alkalmaztuk. 

Eredmények: A malnutríció magasabb rizikója a diagnózis idején a nőgyógyászati daganatos 

betegek 39%-át érinti, mely érték a kezelés előrehaladtával szignifikánsan nőtt. Táplálkozási 

hiányosságok vannak jelen a betegek között, függetlenül a betegség állapotától. A betegek 

56%-a az 1g/ttkg/nap fehérjebevitelt sem teljesítette, s a legtöbb mikronutriens beviteli értéke 

is az ajánlás alatt volt. Az életminőség szignifikánsan összefügg a malnutrícióval, továbbá a 

rost és egyes mikronutriensek beviteli értékeinek változásai is szintén szignifikáns 

összefüggést mutatott az életminőség értékelésével. 

Következtetés: A táplálkozás, tápláltsági állapot befolyása az életminőségre felhívja a 

figyelmet a tápláltsági állapot rendszeres szűrésének, a táplálkozási hiányosságok korai 

felismerésének és kezelésének szükségességére a daganatellenes terápia mellett, illetve 

további kutatások szükségesek a táplálkozás és nőgyógyászati daganatok kapcsolatát illetően. 

 

Témavezető: Prof. Dr. Póka Róbert 
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Levator-urethra távolság meghatározása transperinealis 3D ultrahanggal és a 

különböző típusú kismedencei prolapszusok összefüggésének vizsgálata  

 

Dr. Kozma Bence, levelező tagozat
 

 

Bevezetés: Vizsgálatunk célja a levator-urethra távolság (Levator-urethra gap - LUG) 

meghatározása volt különböző típusú kismedencei prolapszusokban, esetleges összefüggések 

feltárása transperinealis 3D ultrahang segítségével. Korábbi adatok alapján a levator izom 

avulziójára utal, amennyiben a LUG≥25mm. 

Módszerek: Kilencvennyolc kismedencei prolapszus okozta panaszok miatt vizsgált nőbeteg 

adatainak retrospektív elemzését végeztük. Minden páciensnél 3D transperinealis ultrahang és 

Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) felvétele történt. Az érvényes nemzetközi 

besorolás alapján meghatároztuk a prolapszusok típusait és stádiumukat. Az LUG 

meghatározása mindkét oldalon az urethra középpontja és a levator insertioja közötti távolság 

alapján történt 3D UH felvételek alapján. Vizsgálatunkban összevetettük az LUG mértékét, a 

levator avulziójának meglétét vagy hiányát valamint a prolapszusok stádiumát [egy vagy több 

kompartmentet érintő, enyhe (II. stádium) vagy súlyos (III-IV. stádium)]. Statisztikai 

feldolgozás során többváltozós logisztikus regressziós analízist végeztünk az LUG, a levator 

avulzió és a prolapszusok típusa valamint stádiumai közötti esetleges összefüggésének 

vizsgálatára.  

Eredmények: Az LUG szignifikánsan nagyobbnak adódott a több területet érintő 

prolapszusban szenvedő páciensekben, mint egy területre korlátozódó prolapszus esetén 

(28.9±4.1mm vs. 22.7±4.1mm, p<0.01).  Súlyosabb stádiumú (III-IV. stádium) prolapszus 

esetén az LUG szintén szignifikánsan nagyobbnak adódott, mint enyhe fokú (II. stádium) 

esetben (28.8±4.7mm vs. 23.3±4.5mm, p<0.01). A súlyos fokú prolapszusban szenvedő 

páciensek esetében harminckétszer gyakrabban fordult elő kétoldali levator avulzió mint 

azoknál, akinél a prolapszus enyhe stádiumú volt.  Azon betegeknél, ahol a prolapszus 

mindhárom vaginalis kompartmentet érinti, 76-szer gyakrabban fordul elő levator avulzió, 

mint azoknál ahol a prolapszus csak egy területet érint. 

Összefoglalás: Amennyiben a levator-urethra távolság a 25 mm-t meghaladja mindkét 

oldalon, így a levator avulzió kétoldalinak tekinthető a prolapszus várhatóan súlyosabb fokú 

és több kompartmentet érint. 

 

Témavezető: Prof. Dr. Takács Péter 



15 

 

Az egészséges és kóros terhesség immunológiájának vizsgálata 

 

Dr. Kövér Ágnes, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

A terhesség egyik legveszélyesebb pathológiája, a praeeclampsia, mely egy terhesség 

specifikus megbetegedés, ami a terhességek 3-5%-ban fordul elő. A terhesség során, a 

magzattal szemben kialakuló immunológiaitolerancia egy rendkívül összetett folyamat, mely 

napjainkban a kutatások élvonalában áll.  A kórkép pathofiziológiája pontosan nem ismert, de 

számos kísérleti és klinikai vizsgálat feltételezi annak immunológiai eredetét. A neutrofil 

granulociták és monociták fagocita funkciója egészséges terhességben csökken, mely 

praeeclampsiában további csökkenést mutat. Munkánk célja a neutrofil granulociták és 

monociták fagocita funkciójának jobb megismerése. 

 

Vizsgálataink során egészséges terhesek (n=6), praeeclampsiás terhesek (n=6) és 

egészséges nem terhesek (n=6) perifériás vérmintáit gyűjtöttük össze. A granulocitákat és a 

monocitákat Ficoll sűrűség gradiens segítségével izoláltuk, majd ezt követően a sejtekkel 

fluoreszcein izotiocianáttal jelölt zimozán partikulumokat fagocitáltattunk. Egészséges nem 

terhesekből származó monocitákat és granulocitákat inkubáltunk egészséges terhesek, 

egészséges nem terhesek illetve praeeclampsiás terhesek  plazmamintáiban, majd 

meghatároztuk azok fagocita funkcióját. 

Az egészséges nem terhesek neutrofil granulocitáinak és monocitáinak fagocita 

funkciója szignifikáns csökkenést mutat egészséges terhesek plazmamintáiban történő 

inkubálást követően, további csökkenés figyelhető meg praeeclampsiás terhesektől származó 

plazmakezelést követően. 

Az egészséges terhességben  a neutrofil granulociták és monociták csökkent fagocita 

funkcióját, illetve praeeclampsiás terheseknél a további fagocita funkció csökkenést az anyai 

keringésben lévő faktorok okozhatják. 

Témavezető: Dr. Lampé Rudolf 

A kutatás anyagi hátterét a Debreceni Egyetem Belső Kutatási Pályázata (RH/885/2013.) 

biztosította. 
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A melanokortin-1 receptor (MC1-R) specifikus 
44

Sc- és 
68

Ga- jelölt DOTA-NAPamide 

összehasonlítása a melanoma képalkotásban 

 

Dr. Nagy Gábor, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Bevezető: Manapság a leggyakrabban diagnosztikai célokra alkalmazott pozitron sugárzó 

radiofém a 
68

Ga, de a magas pozitron energiája, viszonylag rövid felezési ideje és számos 

jelölt radiotracere esetében tapasztalt kedvezőtlen biodisztribúciója megoldás után kiált. A 

szkandium 44-es tömegszámú radioizotópja az egyik legújabban kutatott radiofém a 

diagnosztika területén, köszönhetően a kedvező fizikai tulajdonságainak (felezési idő, 

pozitron energia, stb.), illetve annak, hogy „teranosztikai-párt” alkot a terápiás 
47

Sc izotóppal. 

Az igen agresszív és áttétképzésre hajlamos tumorok, mint például a melanoma esetén 

sarkalatos szempont a minél gyorsabb és pontosabb diagnózis, illetve terápia. Az alfa 

melanocita stimuláló hormon (α-MSH) kötődve a melanokortin-1 receptorokhoz (MC1-R) 

serkenti a melanogenezist a malignus melanomában. Előzetes kutatások kimutatták, hogy az 

α-MSH analóg NAPamide peptid specifikusan kötődik az MC1-R receptorhoz, így a 

radiokémiai úton jelölt formája lehetőséget nyújt a melanin-termelő melanoma tumorok 

diagnózisára. Kutatásunk során a 
44

Sc jelölt DOTA-NAPamid előállítását, jelölési 

körülményeinek az optimalizálását, illetve az in vitro és in vivo vizsgálatát tűztük ki célul. 

Ezen túl előállítottuk az irodalomban már közölt 
68

Ga-DOTA-NAPamide-ot, hogy össze 

tudjuk hasonlítani a mért adatokat a „referencia vegyülettel”. 

 

Eredmények: HPLC segítségével kidolgoztunk egy analitikai módszert, amely alkalmasnak 

bizonyult a 
68

Ga- és 
44

Sc-DOTA-NAPamide, illetve a „szabad” 
44

Sc elválasztására és így a 

radiokémiai tisztaság meghatározására. A kémiai stabilitás vizsgálata során egyértelműen 

kijelenthető, hogy a 
44

Sc jelölt peptid kevésbé bomlékony az alkalmazott körülmények között.  

Az in vitro vizsgálatok során az MC1-R pozitív B16-F10 sejtek szignifikánsan nagyobb 

felvételt produkáltak, mint a receptor negatív A375 melanoma sejtek. Az in vivo mérések 

során a szubkután injektált B16-F10 sejtek felvétele magas volt, 
68

Ga-DOTA-NAPamdie 

esetén a SUVmean=0,38 ± 0,02, míg ugyanez az érték 
44

Sc-DOTA-NAPamide esetén 0,52 ± 

0,13 volt. 
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Következtetések: Elsőnek állítottunk elő 
44

Sc jelölt melanoma kimutatására alkalmas 

radiotracert, ami az eddig alkalmazott 
68

Ga-jelölt formához képest több téren is jobb 

tulajdonságokat mutatott. Ennek, illetve a 
44

Sc kedvező fizikai tulajdonságainak köszönhetően 

ígéretes diagnosztikumként számolhatunk vele a közeljövőben. 

 

Témavezető: Dr. Trencsényi György   Finanszírozás: Scanomed Kft. 
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Kardiogenezisben szerepet játszó keringő mikrorns expresszió vizsgálata 

 

Dr. Nagy Orsolya, III. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Bevezetés: A veleszületett szívfejlődési rendellenességek a leggyakoribb fejlődési anomáliák. 

Irodalmi adatok szerint a genomi mutációk mellett epigenetikai változások révén is 

kialakulhatnak. A fehérjék expressziójának mikroRNS-ek általi módosításával a szív normális 

fejlődése zavart szenved és különböző súlyosságú vitiumok alakulnak ki. Irodalmi adatok 

szerint a miR-421 expressziója Fallot-tetralógiás betegek miokardiumában up-regulálódik, 

melynek patogenetikai szerepet tulajdonítanak. A miR-421 a kardiovaszkuláris szabályozó 

útvonalak számos tagjával lép interakcióba, ezek közül a SOX4 génnek kiemelkedő szerepe 

van. A SOX4 a Notch és Wnt útvonalakon keresztül fejti ki hatását a szív fejlődésére, fontos 

szerepet játszik a kardiális kiáramlási traktus kialakulásában. Munkám célja a keringő 

mikroRNS expresszió vizsgálatának beállítása, a módszer optimalizálása kontroll mintákon, 

ezután a kardiogenezis szempontjából fontos miR-421 expresszió vizsgálata Fallot-tetralógiás 

betegek mintájában. 

Anyagok és módszerek: Vizsgálati mintaként EDTA-val alvadásgátolt perifériás vért 

használtam 10 egészséges egyéntől és 6 betegtől. A plazma mintákon 3 RNS izolálási eljárást 

hasonlítottam össze: Trizol, Direct-zol
 
és miRNeasy kit. A miR-421 kvantitálás UPL és LNA 

alapú RT-qPCR módszerrel történt. Normalizálásra a miR-103a-3p kópiaszámát használtam. 

Eredmények: A mikroRNS izolálás beállítása során a Direct-zol kittel nem kaptam 

reprodukálható eredményeket, a Trizollal történt izolálás reprodukálható, de alacsony 

koncentrációjú és tisztaságú RNS-t eredményezett. A miRNeasy kit alkalmazása bizonyult a 

leghatékonyabb eljárásnak. A kontrollok között nem volt lényeges különbség a miR-421 

expressziós szintjeiben, az eredmények jól reprodukálhatóak voltak. A betegek miR-421 

expressziójában nem igazolódott statisztikailag szignifikáns különbség a kontrollokhoz 

viszonyítva, amit magyarázhat a jelenleg rendelkezésre álló alacsony mintaszám. 

Következtetés: Eredményeim alapján a miRNeasy kit alkalmas keringő mikroRNS-ek 

izolálására, az LNA alapú RT-qPCR módszerrel pedig reprodukálható módon vizsgálhatók a 

mikroRNS-ek expressziói. A kezdeti eredmények lehetővé teszik további keringő mikroRNS-

ek vizsgálatát Fallot-tetralógiás betegek mintáiban. 

Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó 

Pályázati forrás: GINOP-2.3.2-15-2016-00039 
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Hőkezelés hatása a vörösvérsejtek micro-rheologiai tulajdonságaira. Lehetséges 

erythrocyta károsodás láz során? 

 

Dr. Varga Gábor, I. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

 

A testhőmérséklet láz és más állapotokban tartósan megemelkedhet és ilyenkor a 

vörösvérsejteket is fokozottabb hőhatás éri. Az erythrocyták deformabilitása a microcirculatio 

területén meghatározó jelentőségű, azonban a vörösvérsejtek hő hatására történő micro-

rheologiai változásairól kevés adatok ismert. Munkánk során ennek vizsgálatát tűztük ki célul. 

Kísérletünkben (engedélyszám: 24/2016/DE MÁB) 7 hím és nőstény Sprague-Dawley 

patkányból (testtömeg: 312,3 ± 70 g) vért vettünk (antikoaguláns: K3-EDTA). Centrifugálást 

követően (10 perc, 1000 g) a vörösvérsejteket szeparáltuk, majd 10%-os haematocrit értékű 

vörösvérsejt – normál foszfát puffer (PBS) szuszpenziót készítettünk, amelyeket három 

almintára osztottunk, az almintákat különböző hőfokon kezeltük. Tekintettel arra, hogy a 

patkány és az emberénél alap testhőmérséklete eltérő, a mintákat hőkontrollált, 37, 40 és 43 

Celsius fokos vízfürdőben melegítettük 10 percig. Az erythrocyták nyíróerővel szemben való 

elnyújthatóságát és mechanikus stabilitását, valamint ozmotikus grádiens deformabilitását 

LoRRca Maxsis Osmoscan (Mechatronics BV, Hollandia) segítségével határoztuk meg. 

A 3 Pa nyírófeszültségnél mért deformabilitást leíró elongatiós index (EI), mely jól 

jellemzi a vörösvérsejtek deformabilitását, szignifikánsan alacsonyabb volt a 40 és a 43 
o
C 

fokon kezelt mintákban a 37 
o
C fokon kezelt minta értékeihez képest (p<0,05). Ez átlagosan 

57,8%-os csökkenést jelentett a 40 
o
C fokra melegített mintákban, majd további 25,3 %-os 

romlást a 43 
o
C fokos mintákban. A maximális EI és ennek feléhez tartozó nyírófeszültség 

értékek egymáshoz viszonyított arányaiban ezen különbség ugyanúgy megfigyelhető volt 

(p<0,05 vs. alap),valamint  a 43 
o
C fokon kezelt minták értékei szignifikánsan alacsonyabbak 

voltak a 40 
o
C fokos mintákéhoz képest (p=0,05). A mechanikus stabilitási értékek, valamint 

az ozmotikus gradiens deformabilitási paraméterek tekintetében is hasonló mértékű változást 

tapasztaltunk. 

Bár a vizsgálatokat vörösvérsejt - PBS szuszpenziókon és rövid időtartamú 

hőkezeléssel végeztük, az eredmények azt sugallják, hogy magas láz esetén jelentős 

vörösvérsejt micro-rheologiai romlás mutatkozhat, amely hatással lehet a microcirculatióra. 

 

Témavezető: Dr. Németh Norbert 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 
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Különböző mikrosebészeti varrattechnikákkal készített ér-anastomosisok 

szakítószilárdságának vizsgálata  

 

Dr. Szabó Balázs, I. éves nappali tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Az sebészeti és mikrosebészeti oktatásban fontos az elvégzett beavatkozások objektív 

vizsgálata az eredményesség mérése érdekében. Erre különböző biopreparátumokon 

elvégezhető gyakorlatokat ismertek, amiken számos különböző paraméter mérhető. Jelen 

munkában a csomós és tovafutó varrattechnikákkal biopreparátumokon elkészített ér-

anastomosisok szakítószilárdságát vizsgáltuk különböző öltésszámok esetén. 

Csirke felsőcombból kipreparált a. femoralisokon (átmérő: 2,94±0,33 mm) és oktatási 

célra felhasznált patkányokból (engedélyszám: 27/2013/DEMÁB) származó a. abdominalison 

(átmérő: 2,05±0,22 mm) 8/0-s poliamid varróanyaggal, serosa tűvel end-to-end ér-

anastomosisokat készítettünk. Vizsgáltuk a 8 és 12 csomós öltéssel, valamint 12 öltéssel 

készült tovafutó varratokat. A femoralis erek vizsgálatánál az anastomosisoknak megfelelően 

az alábbi csoportokat alakítottunk ki: anastomosis „fonal modellen”, kontroll ér és az azon 

elkészített anastomosisok (n=10/csoport). A patkány aorták vizsgálatánál ép érszakaszt és 8 

csomós öltéssel készült anastomosisokat hasonlítottunk össze (n=6), vizsgáltuk még az erek 

szakítószilárdságát urémiás állapotban. A szakítószilárdság meghatározása a DE IK 

Információ Technológia Tanszékkel együttműködésben egy erre a célra készített készülék 

segítségével történt. Méréseket követően az anastomosisokat mikroszkóp alatt is elemeztük. 

Az a. femoralisok elszakításához 732,58±190,89, a patkány aortákhoz 436,8±88,01 g-

mal arányos erőre volt szükség, míg a varróanyag 73±0 g-nál szakadt el (n=5). Az egyszerű 

csomós öltésekkel készített ér-anastomosisok szakadása 335,2±41,26 g-nál következett be 8 

öltés, 431,2±66,92 g-nál 12 öltés esetén (p<0,001 vs. ép, vs. 8 öltéses), míg a tovafutó varrat 

esetén 442,87±81,48 g-ot mértünk (p<0,001 vs. ép, vs. 8 öltéses). A patkány ér-

anastomosisok 390,49±59,87 g-nál szakadtak el (p<0,001 vs. ép erek). Az erő-idő 

adatsorokból kalkulált meredekség ezekkel arányosan változtak. 

Az ér jelentősen erősebb, mint az azon elkészült anastomosis. Az öltésszám-növelés a 

varratok erősségét egy határon belül növelheti nem lineáris összefüggéssel, aminek határt 

szab az érszél-felrostozódásból adódó gyengülés. Az egyszerű csomós és tovafutó varrat 

azonos öltésszám mellett közel azonos erősségű. A készülék alkalmas lehet mikrosebészeti 

oktatás során készült anastomosisok minőségi vizsgálatainak kiegészítésére. 

 

Témavezető: Dr. Németh Norbert 
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The impact of artificial carotid-jugular fistula on the hemodynamics, morphology and 

microcirculation of remote organs in rats 

 

Souleiman Ghanem, MD, 2
nd

 year full-time PhD student 

 

Background: Microsurgical arteriovenous fistula models play a significant role in 

studies about fistula. The aim of this study was to evaluate the effects of carotid-jugular 

fistula on the remote organs. 

 

Materials and Methods: Female Wistar rats were anesthetized and divided into fistula 

group (n=10) and sham group (n=6). The right neck vessels were isolated through a lower 

neck incision. In fistula group, end-to-end anastomosis was performed between the right 

jugular vein and carotid artery. The rats were followed for 6 weeks, and the changes of the 

liver and kidney microcirculation and of the hemodynamic status were assessed after the acute 

occlusion of the fistula and carotid artery in fistula group and sham group, respectively. At the 

end of experiment, histological samples were taken, and the weights of organs were 

measured.  

 

Results: The evaluation of liver microcirculation using laser Doppler showed a 

significant reduction in the blood flux units in fistula group compared with sham group. After 

the acute occlusion of the fistula, a significant increase of microcirculatory blood flux units 

and blood pressure were observed. In comparison with sham group, the absolute and relative 

weights of the heart in fistula group were increased significantly, and the histological 

examinations showed significant left ventricular hypertrophy (LVH). 

 

Conclusion: Carotid-jugular fistula has significant effects on the structure and 

microcirculation of remote organs, and laser Doppler is a valuable investigation to evaluate 

the microcirculation of remote organs. 

 

Supervisor: Norbert Nemeth, MD, PhD, DSc 

Grant: Stipendium Hungaricum - 2017 

 

 

 

 



22 

 

Kismedencei daganatok korszerű diagnosztikán alapuló személyre szabott kezelése 

 

Dr. Kostyál László, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

 

Témám a kismedencei daganatok (ezen belül főleg a rectum tumorok) modern képalkotó 

diagnosztikán alapuló személyre szabott terápiája.  

 

A megfelelő MR protokoll birtokában, a beválasztási kritériumok kidolgozása is megtörtént. 

Az onkológusokkal, sebészekkel és pathológusokkal szorosan együttműködve korreláljuk a 

preoperativ MR vizsgálatok eredményét a végleges szövettannal, igy növelve a staging 

vizsgálatok pontosságát. 

 

Emellett az onkoteamek hatékonyságát is igyekszem feltérképezni, ezen belül is kiemelten a 

radiológus szerepét a teamben. 

 

A „14 napos” szabály hatásaival is foglalkozom. 

 

Témavezető: Dr. Furka Andrea 
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Onconeurális antitestek metasztatizáló vesedaganatokban 

Pappné dr. Kovács Edina, III. éves levelező tagozatos Ph.D. hallgató 

A vesesejtes carcinoma a 14. leggyakoribb daganat típus a világon. Bár a 

vesedaganatok incidenciája és mortalitása az elmúlt években az észak-amerikai és európai 

országokban nem emelkedett, a fejlődő országokban további emelkedés észlelhető. Mivel a 

betegség túlélése annak alacsonyabb stádiumban való felfedezés esetén lényegesen jobb, a 

korai felismerés irányába tett diagnosztikus lépések kiemelkedő fontosságúak. A betegség 

rizikófaktorainak meghatározása mellett nagyon jelentős lenne korai diagnosztikus markerek, 

illetve prognosztikus markerek azonosítása is. 

Vizsgálatainkban a paraneoplasiás neurológiai betegségekben antigénként szolgáló, 

szisztémás daganatokban expresszálódó 8 onconeuralis antigén elleni antitestek megjelenését 

vizsgáltuk metasztatizáló vesesejtes daganatos betegek szérumában. Megállapítottuk, hogy a 

betegek 55,8 %-a rendelkezett valamelyik antitesttel. Az onconeuralis antitestek együttes 

előfordulása sem volt ritka, a betegek 41,2 %-a egynél több antitesttel bírt. Az onconeuralis 

antitestek és a betegek neurológiai jellegű panaszai között nem észleltünk szoros 

összefüggést. A betegek teljes túlélési ideje nem függött egyik antitest szérumban való 

megjelenésétől sem. Bár önmagában egyik antitest megjelenése esetén sem volt lényeges 

különbség az antitesttel nem rendelkező betegek és az antitest pozitívak progressziómentes 

túlélésében, az anti-Hu pozitív betegek progressziómentes túlélése tendenciózusan jobb volt, 

mint az anti-recoverin pozitívak esetében. 

Vizsgálataink alapján a későbbiekben, nagyobb betegszámon érdemes vizsgálni az 

onconeuralis antigének vesedaganatokban való expresszióját, az erre adott immunreakciót, az 

immunreakció által potenciálisan (akár szubklinikus mértékben) megjelenő neurológiai 

manifesztációt és a betegek túlélési adatait. 

Témavezető: Dr. Boczán Judit 

 

 

 


