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A PROJEKT SZAKMAI HÁTTERE

Az obezitás kiemelkedő jelentőségű egészségügyi probléma a fejlett 

országokban és egyre inkább az a fejlődő országokban is. 

Az „American Medical Association” a kövérséget 2013-ban betegséggé 

nyilvánította. Az USA lakosságának harmada kövér

Magyarországon a felnőtt lakosság 65%-a túlsúlyos vagy elhízott  a Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetségének adatai szerint.



A PROJEKT SZAKMAI HÁTTERE

A leggyakoribb betegségekben – mint a cukorbetegség, érelmeszesedés, stroke és a

szívelégtelenség – meghatározó szerepet játszik a metabolikus, azaz anyagcsere-folyamatok

zavara.

A szénhidrát-, zsír- és aminosav-anyagcserének a sejtek önemésztésével, autofágiájával is

összekapcsolt fiziológiás és az obezitás kialakulásával megjelenő kóros folyamatai döntően

határozzák meg a szervek működését.

A perifériás szövetekben kialakuló elváltozások közvetlen következményei a szív és

érrendszer megbetegedései, ezért folyamatában kell kezelni a zsírszövetben, a vázizomban,

a tüdőben vagy a májban lezajló kóros folyamatokat és a kialakuló szív és érrendszeri
komplikációkat a molekuláris okok kutatása során.

A most záruló közös pályázatban vázolt kutatási program ezen elv mentén a klinikailag nem,

vagy csak részben megoldott problémákra (obezitásban a zsírsejtképződés és

termoreguláció zavara, a diabétesz és a metabolikus szindróma szöveti háttere, a

szívelégtelenség) keresett molekuláris magyarázatokat, és azok alapján új transzlációs

diagnosztikus és kezelési célpontokat.

A projekt részletes szakmai összefoglalója elérhető a konferencia weboldalán:
https://konferencia.unideb.hu/hu/szakmai-anyagok-az-uj-molekularis-mechanizmusok-
diagnosztikus-es-terapias-celpontok-metabolikus-es-0

https://konferencia.unideb.hu/hu/szakmai-anyagok-az-uj-molekularis-mechanizmusok-diagnosztikus-es-terapias-celpontok-metabolikus-es-0


Sejtbiokémiai-Termogenezis kutatócsoport Fésüs László, Kristóf Endre DE

Sejtbiokémiai-Apoptózis kutatócsoport Szondy Zsuzsa DE

Magreceptor kutatócsoport Nagy László DE

Mitokondrium kutatócsoport Bay Péter DE

Kardiofarmakológiai kutatócsoport Varró András, Joszt Norbert SZTE

Kardiobiokémiai kutatócsoport Csont Tamás SZTE

Iszkémiás kutatócsoport Farkas Eszter SZTE

Tüdő metabolizmus kutatócsoport Peták Ferenc SZTE

Stressz és lipid kutatócsoport Vigh László SZBK

Autofágia kutatócsoport Juhász Gábor SZBK

Komputerizált képalkotás kutatócsoport Horváth Péter SZBK

Projekt menedzsment

DE: Kovács Réka, Katona Gergely, Mézes László SZTE: Antal Judit    SZBK: Heffner Péter

Nagy Jennifer, Hevele Ildikó

Műszerbeszerzések: Lézer pásztázó citométerLSC fejlesztés (DE) Kísérleti állatház 

felszerelés (SZTE), Zeiss kutatómikroszkóp (SZBK)      

KUTATÓCSOPORTOK



SZBK KUTATÓCSOPORTOK



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK DE 

Aktiválható

hőtermelő

barna zsírszövet

A hőtermelő barna zsírszövet új célpont az obezitás leküzdésében 

A teljes testtömeg 1,5%-a 

(a teljes zsírtömeg 4%-a) 

• Alapanyagcsere 5%-a 

• Legalább 4-5 kg zsír elégetése évente 

• Hideg, táplálkozás és fizikai aktivitás hatására

mennyisége és aktivitása fokozható

Új eredményeink:

Az elhízásra legnagyobb mértékben hajlamosító 

FTO gén variáns (populáció 40%-ában) 

jelenléte és a hipoxia (oxigénhiány) csökkenti

a barna zsírsejtekben a hőtermelő kapacitást. 

Fokozza a barna zsírsejtek hőtermelését 

 aminosavak transzportja (diéta!)

 tiamin (B1 vitamin)     

 szöveti és vérplazma peptidek

Sejtbiokémiai-Termogenezis kutatócsoport 



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK DE 

Az obez zsírszöveti gyulladás cukorbetegséghez és csökkent 

izomregenerációhoz vezet

Az obez emberek zsírszövetében a zsírral teli 
zsírsejtek elhalnak, az elhalt sejtek falósejtek általi 
eltakarítása lelassul, zsírszöveti gyulladás jön 
létre amely hozzájárul  diabetes  és csökkent 
izomregeneráció kialakulásához. 

Új eredményeink

 Az egyik adenozin receptor hiánya gátolja a 
falósejtek kivándorlását a zsírszövetbe és 
gyulladási válaszukat, véd az elhízás és 
cukorbetegség ellen, ezért gátlása potenciális
gyógyszertámadáspontot jelenthet

 A zsírsejtekből felszabaduló zsírsavak az 
energiaérzékelő jelpályán keresztül gátolják a 
sejteltakarítást. Itt is hat a kövérség 
kezelésében már használt Metformin

 Az eltakarítás zavara felelős az izomregeneráció 
zavaráért

 A gyulladás gátlására használt anti-TNF 
molekulák egy része a sejtek membránjában 
lévő TNF molekulát is aktiválja, ami 
gyulladásgátlást indukál.

Sejtbiokémiai-Apoptózis kutatócsoport 



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK DE 

Zsírszövet transzplantációval noramalizálható a genetikai okból kialakult

diabeteszes anyagcsere zavar és zsírmáj 

Magreceptor kutatócsoport

A lipid ligand aktivált transzkripciós faktor, 

PPARg elengedhetetlenül szükséges a 

zsírsejtek és a zsírszövet kialakításához.

Új eredményeink:

 A PPARg hiánya jelentős anyagcsere

rugalmatlansághoz, diabéteszes 

tünetekhez, magas vér triglicerid és

koleszterin szinthez és nagyon jelentős máj 

zsírosodáshoz vezet. 

 Egészséges zsírszövet transzplantációja 

normalizálta a szénhidrát és lipid

anyagcserét és megszüntette a zsírmájat.



A világ népességének körülbelül 7%-a 

inzulin rezisztenciával vagy 2 típusú 

diabétesszel küzd.  A betegség 

előfordulása folyamatosan növekszik.

Új eredményeink:

Olyan folyamatok kerültek leírásra, 

amelyek azt valószínűsítik, hogy egy 

létező onkológiai gyógyszer 

újrafelhasználható metabolikus 

betegségek kezelésére.

KIEMELKEDŐ KUTATÁSI EREDMÉNYEK DE

Mitokondriális

zsírsav oxidáció a 

májban, barna 

zsírszövetben és a 

harántcsíkolt 

izomban

PARP enzimek

Inzulin érzékenyítés

PARP

gátló

Mitokondrium kutatócsoport

DNS hibajavító enzim gátlása új lehetőség a szervezet

energiaegyensúlyának befolyásolására

Olaparib

Rucaparib

Niraparib



DEBRECENI EGYETEM 

KUTATÓCSOPORTOK



A szívelégtelenség

• Önmagában is súlyos, életminőséget is befolyásoló betegség, 

amely gyakran hirtelen szívhalált okozó szívritmuszavarok

forrása lehet

• Kísérleteink  célja a szívelégtelenségben érintett Ca2+- háztartás 

zavarainak komplex, sejt, szöveti és szervi szintű vizsgálata

KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZTE 
A szívelégtelenség összefügg a kalcium háztartás zavaraival

Új gyógyszerterápiás lehetőségek

Új eredményeink

A Ca2+ háztartás zavarai és a ritmuszavarok összefüggenek

• A kalcium háztartás zavara már korai fázisokban beindítja a 

szív rendszertelen működését

• Igazolás in silico (számítógépes szimuláció) modell 

segítségével → alacsony Ca2+-szint mérsékli (bradycardia) a 

szív spontán automáciáját

A Na+-Ca2+ cseremechanizmus (NCX) gátlása aritmia kezelésre

• Új mechanizmus azonosítása →  NCX gátlás képes 

mérsékelni/kivédeni a szívritmuszavarok előfordulását

• Ko-operáció nemzetközi ipari partnerrel: → további 

hatékonyabb NCX gátló molekulák vizsgálata, amelyek új 

kardioaktív szerek lehetnek

• Az intenzív edzés hatása:  → sportolói hirtelen szívhalál egyik 

lehetséges mechanizmusa

Kardiofarmakológiai kutatócsoport 



Metabolikus kórállapotok

• Cukorbetegség, magas koleszterinszint, metabolikus 

szindróma, elhízás népbetegségnek számítanak, arányuk 

nő, a szívinfarktus kockázatát emelik

• Károsítják a szívfunkciót, és a szívinfarktus elleni védelem 

(természetes adaptáció) hatékonyságát

Új eredményeink

Magas koleszterinszint esetén illetve cukorbetegségben:

• A szívfunkció romláshoz a szívizomzat 

fehérjeösszetételének és szintjeinek változásai társulnak 

főként 

 Szívizomösszehúzódásban

• szívinfarktushoz történő adaptáció gyengülése együtt jár a 

microRNS kifejeződési mintázat jelentős változásával

Cukorbetegséget megelőző állapotban: A szívizomzat 

lipidösszetételének igen korai átrendeződése figyelhető meg

Új gyógyszertámadáspontok lehetőségét vetik fel metabolikus 

kórállapotokban 

Metabolikus kórállapotok

Szívfunkció ↓ Adaptáció ↓

KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZTE

A metabolikus kórállapotok káros szívhatásai

Kardiobiokémiai kutatócsoport 



A cukorbetegség

Kóros folyamatokat indít el, melyek a légzőrendszer működését 

is befolyásolhatják

Elhízással párosulva különösen káros lehet a tüdőre

Új eredményeink

Cukorbetegségben: 

Légúti szűkület alakul ki

A légzőhólyagok összeesési hajlama fokozódik

• Hamarabb/gyakrabban válhat szükségessé

 Gépi lélegeztetés

 Lélegeztetés alatt a légzőhólyagokat megnyitó nagy 

nyomású manőver

 Lélegeztetőgépről leszoktatás után légzéstámogatás

újrakezdése

• A tüdőt kímélő lélegeztetés fokozott jelentőségű

 Alacsony légúti nyomások és lélegeztetési térfogatok

• A rosszabb kimenetel COVID-19 intenzív terápiájában 

összefügghet a légzőrendszeri károsodással

A gyógyszeres terápia a légzőrendszeri tüneteket is enyhíti

KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZTE

A  cukorbetegség a tüdő működését is rontja

 Kockázat 

Tüdő metabolizmus kutatócsoport 



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZTE 
Neuroprotektív hatóanyagok szöveti acidózison alapuló, célzott bejuttatása

iszkémiás stroke-ban

Az iszkémiás stroke

• Egy agyi ér elzáródásának következménye

• Az érintett agyterületen szöveti savas metabolitok

halmozódnak fel  szövetkárosító acidózis

• Kezelése sok szempontból megoldatlan probléma

Új eredményeink

• A stroke következményeként fellépő szöveti acidózis 

súlyosbodásáért felelős kórélettani, idegélettani 

folyamatot azonosítottunk

• A savas metabolitok felhalmozódása a sérülésnek kitett 

agyszövet helyét és kiterjedését is kijelöli  Olyan új 

gyógyszerhatóanyagot szállító nanorészecskéket

alkalmazása, amelyek az acidózisra válaszul a kialakuló 

sérülés helyén szabadítják fel a szállított hatóanyagot

• Kísérletes modellben bizonyított a szöveti pH 

csökkenésére válaszul bekövetkező hatóanyagleadás, 

és annak védő hatása.

Iszkémiás kutatócsoport



SZEGEDI TUDOMÁNY EGYETEM  

KUTATÓCSOPORTOK



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZBK

Lipidomika – diagnosztika és gyógyszerfejlesztés

Gyógyszer támadáspont

azonosítása

Betegség

Lipidomika - rendszerbiológia

Gyógyszertervezés

gyógyszerfejlesztés

Személyre szabott

terápia

Stressz és lipid kutatócsoport



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZBK

A lipidek szerepe a korai diabetesz kialakulásában

Stressz és lipid kutatócsoport  – Kardiobiokémiai kutatócsoport



KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZBK

Sejtszintű lipidomika

Szöveti metszet – mikroszkópia

Mesterséges intelligencia

Gépi tanulás

Néhány sejt lézeres kivágása A betegségek sejtszintű 

lipidomikai térképe

Stressz és lipid kutatócsoport és Komputerizált képalkotás kutatócsoport 



GINOP METAKARD JÖVŐKÉP

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

PERSPEKTÍVÁK



141 tudományos közlemény született
https://konferencia.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/ginop_metakard
_kozlemenyek_listaja_zaro2021.pdf 

- közülük 104 az adott szakterület legjobb 25%-ába

tartozó folyóiratban jelent meg,

- valamennyi kutatócsoport közölt az MTA/MTMT besorolása 

szerinti D1, vagyis a legmagasabb minősítésű folyóiratban. 

- már közel 4000 idézet nemzetközi folyóiratokban 

PhD fokozatot szerzett 24 fiatal kutató 

Újonnan elindult egyetemi kurzus: 7 kurzus

Szabadalmak: 4 új szabadalom 

Ipari/vállalati együttműködés: 10 ipari együttműködés

A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS HASZNOSULÁSA 



Kristóf Endre (2016 témavezető Fésüs László), Nagy Lilla Nikoletta (2017 témavezető Bay Péter),

Gáspár Renáta (2017 témavezető Csont Tamás), Czimmerer Zsolt (2018 témavezető Nagy László),

Joós Gergely (2018 témavezető Szondy Zsuzsa), Fodor Tamás (2018 témavezető Bay Péter),

Kovács Tünde (2019 témavezető Bay Péter), Oravecz Kinga (2018 témavezető Nagy Norbert),

Horváth András (2019 témavezető Jost Norbert), Csizmadia Tamás (2018 témavezető Juhász Gábor),

Hertelendy Péter (2019 témavezető Farkas Eszter), Puskás Tamás (2019 témavezető Farkas Eszter),

Klusóczki Ágnes (2020 témavezető Fésüs László), Südy Roberta (2020 témavezető Peták Ferenc),

Budai Zsófia (2020 témavezető Sarang Zsolt), Sághy Tibor (2020 témavezető Szondy Zsuzsa),

Molnár Csaba (2020 témavezető Horváth Péter), Koós Krisztián (2020 témavezető Horváth Péter),

Hollandi Réka (2021 témavezető Horváth Péter), Sári Zsanett (2021, témavezető Bay Péter),

Sója Andrea (2021 témavezető Csont Tamás), Boda Attila (2021 témavezető Juhász Gábor),

Tóth Sarolta (2021 témavezető Juhász Gábor), Kiss Viktória (2021 témavezető Juhász Gábor)

A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS HASZNOSULÁSA 

Kutatói utánpótlás nevelése, doktorképzés 



A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS HASZNOSULÁSA 

Új vállalati együttműködések

Richter Gedeon Nyrt - DE: pályázati együttműködés, gyógyszerhatás adipocitákra

Richter Gedeon Nyrt - SZBK: pályázati együttműködés, neuroinflammációs modell kutatás

Enerit Kft - DE: adatanalízis fejlesztés. mikrobiom metabolizmus 

Orion Pharma (Espoo, Finnország) - SZTE: gyógyszerfejlesztés 

MAB Pharma Zrt - SZBK: pályázati együttműködés, diagnosztikai platform kiépítése

LipidArt Kft - SZBK: kutatási együttműködés közös közleményekkel. Hőterápia 

LEICA Camera AG - BIOMAG-SZBK: szoftverkomponensek közös fejlesztése

Luigs & Neumann Feinmechanik + Elektrotechnik GmbH - SZBK: technológia 

fejlesztés. Sejtmanipulációs mikroszkópok, mesterséges intelligencia

Single Cell Technologies – Helsinki Egyetem - SZBK: szabadalom, COVID-19 tesztelés 

Thermo Fisher – Tecan - SZBK: stratégiai együttműködési tárgyalássorozat,

közös módszerfejlesztés



FEJLESZTÉSI PERSPEKTÍVÁK

Hőtermelést fokozó új eljárás és gyógyszerfejlesztés obezitásra

Gyulladáscsökkentő gyógyszerek az obezitásban - új célpontok.

Zsírszövet transzplantáció zsírszöveti eredetű anyagcsere zavarokban

PARP gátlók új célpontú alkalmazása diabéteszben

NCX gátlók aritmiák kezelésére

Lipid metabolizmus befolyásolása pre-diabéteszes szívkárosodásban  

A diabétesz tüdőkárosító hatásainak kivédése

Nanorészecskék alkalmazása iszkémiás stroke gyógyszeres kezelésére

Lipidomikai platform használata új gyógyszer célpontok megismerésére

Mesterséges intelligencia alkalmazása a kóros szöveti folyamatok 

sejtszintű analízisére, diagnosztikájára  



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


