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ORVOSI KUTATÓLABORATÓRIUMI ANALITIKUS (OKLA) 
SZAKIRÁNY 

 
 

 
5-6. SZEMESZTER 

 
KÖTELEZŐ KURZUSOK 

 
 

 
A NEUROANATÓMIA ALAPJAI 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
Kredit: 2 

5. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat 9 héten keresztül 
 
Tematika: 
1. hét 
Előadás:  Az idegrendszer fejlődése. Neurohisztogenezis 

Az idegrendszer szöveti szerkezete  
Gyakorlat:  A perifériás idegrendszer szöveti szerkezete 
 1. Perifériás ideg (HE) 
 2. Ganglion spinale (HE) 
 3. Ganglion sympathicum (Bielschowsky-f. impregnáció) 
2. hét 
Előadás:  Axon transzport. Degeneráció és regeneráció az idegrendszerben.  
 A kémiai szinapszis 
Gyakorlat:  A központi idegrendszer makroszkópos szerkezete I. 
 A gerincvelő, az agytörzs, a nagyagy és a kisagy felépítésének 

alapjai. 
3. hét  
Előadás:  Az idegrendszer főbb részei. Az agyburkok. A cerebrovascularis 

rendszer. A liquor cerebrospinalis. 
 A gerincvelő és az agytörzs 
Gyakorlat:  A központi idegrendszer makroszkópos szerkezete II. 
 A gerincvelő, az agytörzs, a nagyagy és a kisagy felépítésének 

alapjai. 
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4. hét 
Előadás:  Az agyidegek agytörzsi magvainak szerveződése. 
 A diencephalon. 
Gyakorlat:  A központi idegrendszer makroszkópos szerkezete III. 
 A gerincvelő, az agytörzs, a nagyagy és a kisagy felépítésének 

alapjai. 
5. hét 
Előadás:  A nagyagy.  
A kisagy.  
Gyakorlat:  A központi idegrendszer szöveti szerkezete I. 
 1. Gerincvelő (HE) 
 2. Gerincvelő (Bielschowsky impregnáció) 
6. hét 
 Demonstráció I. 
7. hét 
Előadás:  A bőr mint érzékszerv.  
 Az idegrendszer szenzoros működései. Receptorok. Primer 

afferensek. 
Gyakorlat:  A központi idegrendszer szöveti szerkezete II: 
 1. Kisagy (HE) 
 2. Kisagy (Golgi impregnáció) 
8. hét 
Előadás:  A szomatoszenzoros rendszer. 

A motoros működésekről általában. A motoros egység. 
Propriospinalis és nociceptív reflexek 

Gyakorlat:  A központi idegrendszer szöveti szerkezete III. 
 1. Nagyagy (Nissle-féle festés) 
 2. Nagyagy (Golgi impregnáció) 
9. hét 
Előadás: A motoros rendszerek hierarchiája. 
 A vegetatív idegrendszer 
Gyakorlat:  A bőr és származékai 

1. Ujjbegy (HE) 
10. hét 
Előadás: A neuroendokrin szabályozás. A hypothalamo-hypophysealis 

rendszer. 
 Az epiphysis, pajzsmirígy, mellékpajzsmirígy, mellékvese. 
Gyakorlat:  Az endokrin rendszer szövettana 

1. Hypophysis (HE) 
11. hét 
Előadás: A monoaminerg rendszer.  
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A limbikus rendszer. 
Gyakorlat:  Az endokrin rendszer szövettana 

1. Pajzsmirigy (HE) 
2. Mellékvese (HE) 

12. hét  
 Demonstráció II. 
13. hét 
Előadás:  Az ízlelőszerv. A szaglószerv 
 A bulbus oculi. A retina. 
Gyakorlat:  A szem 
 1. Szem (HE) 
14. hét 
Előadás:  A látópálya 
 A középfül és a belsőfül anatómiája. 
Gyakorlat:  A belsőfül 

Belső fül (HE) 
15. hét 
Előadás:  Az egyensúlyérző rendszer 
 A halló rendszer. 
Gyakorlat:  Demonstráció III. 
 
Kötelező irodalom:  
Matesz Klára: Funkcionális neuroanatómia. Egyetemi jegyzet (2003) 
 
Ajánlott irodalom:  
1. Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia. 3. kötet Nyolcadik kiadás, 

Medicina Könyvkiadó Rt. (2002), ISBN: 963 242 564 2 
2. Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza, Semmelweis Kiadó, ISBN 963-

8154-276 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A tantárgy célja a perifériás és központi idegrendszer, a hypothalamo-
hypophysealis rendszer illetve az érzékszervek szerkezetének és működésének 
egységes egészben való tárgyalása, megismertetni a hallgatókat egy olyan szilárd 
elméleti ismeretanyaggal és multidiszciplináris szemléletmóddal, aminek 
birtokában későbbi tanulmányaik során képesek lesznek a neurobiológiai jellegű 
elméleti és klinikai problémák megfelelő értelmezésére. 
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A hallgatók legyenek alkalmasak sejtbiológiai, molekuláris morfológiai, ismeretei 
alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a 
modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani 
hibák kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
Évközi számonkérés:  
Az előadások és gyakorlatok tematikája a Tanrendben megtalálható, aktuális heti 
bontásban az intézeti hirdető táblán látható. Az Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzata értelmében a gyakorlatokon való részvétel kötelező, a 
hiányzásokat a gyakorlatvezető jegyzi. A távolmaradást 7 napon belül igazolni 
kell. Az intézet igazgató az index aláírást megtagadhatja, ha a gyakorlatról való 
hiányzás egy félévben akár igazoltan is meghaladja a kettőt. 
A számonkérés módja 
Évközi demonstrációk: 
A demonstrációk, amelyeket a 6. a 12. és a 15. oktatási héten tartunk, írásban 
történnek, és a szemeszterben tartott előadások, gyakorlatok és szemináriumok 
anyagát ölelik fel. A demonstrációkon való részvétel kötelező. 
A demonstrációk értékelése. 
A demonstrációkon nyújtott teljesítményt pontszámokkal értékeljük, és a félév 
végén, a demonstrációkon elért pontszámokat összesítjük. Azoknak a hallgatóknak, 
akiknek a demonstrációkon nyújtott teljesítménye 60%, vagy a fölötti a félév végi 
szigorlaton az évközi teljesítményüknek megfelelő jegyet felajánljuk, mint félév 
végi szigorlati jegyet. 
A félév végi szigorlat 
A szigorlat írásban történik. A válaszokat pontozással értékeljük és az 
érdemjegyeket az összpontszám alapján állapítjuk meg a következő módon: 
   0 –   59 % elégtelen (1) 
 60 –   69 % elégséges (2) 
 70 –   79 % közepes (3) 
 80 –   89 % jó (4) 
 90 – 100 % jeles (5) 
Vizsgára való jelentkezés és vizsgahalasztás: A Neptun rendszeren keresztül. A 
vizsgaidőszak kezdete előtt a hallgatók kötelesek vizsgára lejelentkezni. 

 
Index aláírás:  
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel 
 
Érdemjegy javítás:  
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Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hisztológia alapjai III. tantárgy sikeres teljesítése. 
 

ANGOL SZAKNYELV I. 
Idegennyelvi Lektorátus 

Kredit: 4 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/18 
 
Tematika: 
 
Lásd ODLA 5. szemeszter 

ANGOL SZAKNYELV II. 
Idegennyelvi Lektorátus 

Kredit: 4 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/18 
 
Tematika: 
 
Lásd ODLA 6. szemeszter 
 

ÁRAMLÁSI CITOMETRIA 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

Kredit: 3 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  14/5 
intenzív 1 hetes blokk 
 
Tematika: 

1. Bevezetés – citometriai módszerek áttekintése;   
2. Az áramlási citométer felépítése, működése 
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3. Az áramlási citométer mint gyors, de rossz feloldású mikroszóp: milyen 
információk nyerhetők sejtekről és mikroszkópikus részecskékről 

4. Adatgyűjtési és feldolgozási módok (jelformák és paraméterek, analóg és 
digitális processzálás, plotok és paraméterek, tesztcső és plate formátumú 
mintaelőkészítés). 

5. Az áramlási citomteriában alkalmazott fluoreszcens jelzések 
6. Altermatív megoldások: képalkotó áramlási citometria (image stream), 

lézer pásztázó citometria, mikrocsatornás citométerek 
7. Sejtválogatás áramlási citométerrel 
8. Az áramlási citométerben mérhető komplex paraméterek: polarizáció, 

emissziós spektrum, energiatranszfer 
9. Sejtbiológiai alkalmazások I. Immunfluoreszcens jelölés, receptor 

expresszió meghatározás, kompenzáció többszörös jelölés esetén 
10. Sejtbiológiai alkalmazások II. Intracelluláris jelölések, sejtciklus és 

apoptózis meghatározás. Sejtek vonalkódolása többszínű citomteriához. 
11. Sejtbiológiai alkalmazások III.  Thrombocyta áramlási citometria. 

Mintavétel, a thrombocyta aktiváció elkerülése, receptorok és a 
raktárhelyek jelölése, aktiválódás kimutatása, retikulált thrombocyták 
arányának meghatározása 

12. Mikrogyöngy alapú citomteriás tesztek 
 
Kötelező irodalom:  
Az előadások kapcsán kijelölt fejezetek az alábbi könyvekből 
Biofizika (szerk. Damjanovich-Fidy-Szöllősi, Medicina, Budapest, 2006) 
Modern sejtanalitikai módszerek (szerk. Vereb Gy., a IV. Magyar Sejtanalitikai 
Konferencia Kiadványa, Budapest, 2004, ISBN 963 472 810 3) 
 
Ajánlott irodalom:  
A témákkal kapcsolatosan az előadásokon felhasznált illusztrációk és írott anyagok 
az interneten (www.biophys.dote.hu) megtalálhatók. 
Irodalom: Biofizika (szerk. Damjanovich-Fidy-Szöllősi, Medicina, Budapest, 
2006) 
Modern sejtanalitikai módszerek (szerk. Vereb Gy., a IV. Magyar Sejtanalitikai 
Konferencia Kiadványa, Budapest, 2004, ISBN 963 472 810 3) 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Áramlási citométer alkotói, kezelése. Műszer beállítása. Immunfluoreszcens jelölés 
és mérés. Adatfeldolgozás (kapuzás, prezentáció, mintaparaméterek számítása).  
Kompetenciák:  
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Stabil elméleti háttér a tantárgyleírás alatt részletezett területeken, mely a 
laboratóriumi diagnosztika és kutatás területén az orvos, ill. kutató számára 
megbízható munkatársat biztosít. 
 
Nem kívánunk külön gyakorlati és külön elméleti tárgyat létrehozni, mert a 
témakör maga az elmélet és gyakorlat szoros összefonódását feltételezi, egyik a 
másik nélkül értelmetlen ebben a képzési ágban. Ennél fogva külön gyakorlati 
jegyet sem adunk, a gyakorlatok teljesítése az index aláírás feltétele, a gyakorlati 
anyag vizsga szerves részét képezi. 
 
Évközi számonkérés: 
A 4 gyakorlatból 3 látogatása kötelező, az elméleti órák 30%-án kötelező a 
részvétel. A gyakorlatok előtt a gyakorlat anyagából számonkérés történik, 
elégtelen teljesítménnyel a gyakorlat nem végezhető el. A félév során a 4. és 6. 
előadás után rövid dolgozatot íratunk, melyek eredménye beleszámít az év végi 
dolgozatéba (10-10%).  
 
Index aláírás:  
Részvétel az elméleti órák 30%-án, legalább 3 gyakorlat sikeres elvégzése.  
 
Érdemjegy javítás: szóbeli kollokviumon 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Fizika (ea.) és a Bevezetés az immunbiológiába tantárgyak sikeres teljesítése. 
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HEMATOLÓGIAI ÉS HEMOSZTÁZIS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 6 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  28/10 
 
Tematika: 
Laboratórumok felépítése: mintaelőkészítô, preanalitkai tényezők (páciens, minta), 
analízis, posztanalitikai tényezők. Vérvétel és egyéb minta vétele, vérvételi csövek 
típusai, mintakezelés, mintatárolás. A tárolandó minták kódolása és számítógépes 
adminisztrációja. A vizsgálatok minőségbiztosítása, belső és külső minőségi 
kontrollrendszerek, hibák felismerése, kezelése. 
Normál hematopoézis, perifériás vér és csontvelő alakos elemeinek morfológiája. 
Anémiák, myelo- és lymphoproliferativ betegségek, thrombocyták számbeli 
rendellenességei. 
Normál hemosztázis, koagulációs zavarok és thrombotikus rendellenességek, 
antikoaguláns és antitrombotikus terápia laboratóriumi tesztejei. Humorális és 
celluláris rendszer faktorainak (kofaktorok, enzimek, inhibitorok, thrombocyta) 
mérése: alvadási idő mérésén alapuló, egy és kétfázisú tesztek, kromogén 
szubsztrát tesztek, thrombocyta aktiváció, release, aggregáció  és adhézió. 
Hematológiai automaták működési elve, vizsgálatok módszertana, eredmények 
értékelése. Hemosztázis laboratórium automatizációja, automaták működési elve, 
vizsgálatok módszertana, eredmények értékelése. Optikai (fotometria, 
nefelometria, turbidimetria, luminometria, fluoreszcencia), sejtszeparációs és 
elektroforetikus metodikák használata a hemosztázis diagnosztikában. 
Bekapcsolódás esettanulmányokba, klinikai vizsgálatokba. 
 
Kötelező irodalom:  
Henry: Clinical diagnosis and management by laboratory methods című könyvek 
vonatkozó fejezetei az előadásokon kiadott előadás kivonatokkal kiegészítve. 
 
 
Ajánlott irodalom:  
Colman: Hemostasis and Thrombosis- basic principals and clinical practice 
vonatkozó fejezetei  
 
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint:  
A hallgató ismerje meg a hematológiával és a hemosztázissal összefüggő alapvető 
biokémiai és patobiokémiai folyamatokat, a hematológiai betegségek, a 
vérzékenység és a thrombusképződés molekuláris alapjait. A képzés során a fő 
hangsúlyt a metodikai ismeretek részletes oktatása kapja. 
 
Az orvosi kutatólaboratóriumi analitikus alkalmas: 

- korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, 
- a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló 

munkát végezni, 
- a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, 
- korszerű laboratóriumi műszereket, műszeregyütteseket üzemeltetni. 

 
Index aláírás:  
Az előadásokon való részvétel. A hallgató maximum két előadást mulaszthat. 
  
Számonkérés 
Szóbeli vizsga 
 
Évközi számonkérés: 
Az elméleti anyag elsajátítása a gyakorlatok során kerül kontrollálásra. 
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsga 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Általános patológia és patobiokémia  tantárgy sikeres teljesítése. 
 

HISZTOKÉMIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

Kredit: 5 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  28/10 
 
Tematika: 
Előadás: 
1. hét: Bevezető előadás. A hisztokémia definíciója, rövid története. 

Alkalmazásának 
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korlátai, a specifitás ellenőrzése. 
2. hét: A szénhidrátok hisztokémiai kimutatása I-II. Glikogén. PAS reakció. 
Diasztáz emésztés.    Glikózaminoglikánok: kationfestékek, toluidinkék festés 
különböző pH-nál, hialuronidáz emésztés, alciánkék festés, a kritikus elektrolit 
concentráció (CEC) elmélete. Festési reakciók által indukált optikai anizotrópia, 
ennek jelentősége az ultrastuktúra kutatásban. 
3.  hét: A szénhidrátok hisztokémiai kimutatása III-IV. 
A lektinek jelentősége a szénhidrát hisztokémiában. A szénhidratok 
elektronmikroszkópos hisztokémiájának fontosabb módszerei. 
4.  hét: A lipidek hisztokémiája. I.  

Lipid kimutató hisztokémiai eljárások I. A lipidek felosztása hiszokémiai 
szempontból. Non polaris,-polaris-, hidrofil, hidrofób lipidek. A fixálás 
jelentősége. A metszés módjai. Lipid kioldás. Kettőstörés. Szudán fekete B és 
Olajvörös O módszerek. 
5.  hét: A lipidek hisztokémiája II. 

Lipid kimutató hisztokémiai eljárások.II. Holczinger réz-rubeansavas módszere 
szabad zsírsavakra. .Adams perklórsavas-naftokinon módszere 
koleszterinre.Telítetlen lipidek kimutatása, ultraibolya Schiff, OsO4 módszerek. 
Trigliceridek: Kálcium-lipáz módszer. Foszfogliceridek: arany-hidroxilamin sav 
módszer. Szfingomielinek: nátrium hidroxid-dickróomsavas hematoxilin módszer. 
Foszfolipidek: ferri hematoxilin módszer. Cerebrosidok: módosított PAS módszer. 
Szulfatidok: akriflavin, pDMAB, metakromázia. Gangliozidok: borohidrid PAS. 
6.   hét: Anorganikus anyagok hisztokémiája 
A kálcium és az urátok hisztokémiai kimutatása. A von Kossa reakcó. .Alizarin 
vörös S módszer. Urát kimutatás, Gömöri metenamin-ezüst módszere. 
7.   hét: Enzimek hisztokémiai kimutatása I-II. 
Hidrolitikus enzimek. .Az enzim aktivitás megőrzése,a szöveti szerkezet 
megőrzése. Az immunhisztokémia felhasználása enzimek kimutatására. Alkaliás 
foszfatáz. Gömöri fémsós módszere. Azofestékes módszerek. Az alkaliás foszfatáz  
immunhisztokémiai vizualizálása 
Savanyú foszfatáz. Gömöri fémsós ólmos módszere. Azofestékes módszerek.. Nem 
specificus és specificus eszterázok. 
8.   hét:  Enzimek hisztokémiai kimutatása III-IV. 
Az ATP-azok hisztokémiája. Oxidoreduktázok, peroxidázok és dehidrogenázok 
hisztokémiája. 
Az enzimek elektronmikroszkópos hisztokémiai kimutatásának alapelvei. 
Hidrolitikus enzimek, peroxidázok, dehidrogenázok. 
A peroxidázok immunhisztokémiai vizualizálása. 
9.   hét: Immunhisztokémia I. 
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A fénymikroszkópos immunhisztokémia definiciója. Poli- és monoklonális 
antitestek immunhisztokémiai felhasználásra. Előállitásuk elvei. Az antitestek 
megjelölése a kötődés helyének fénymikroszkópos kimutatására. 

10.   hét: Immunhisztokémia II. 
Különböző technikákkal készült (friss kriosztátos-, formalin fixált-fagyasztott-, 
paraffinos-) metszetek antigénjeinek feltárása. A direkt és indirekt reakciók 
fogalma, elméleti alapjai.. A PAP, ABC reakciók lényege. 
11.   hét: Immunhisztokémia III. 
Az immunhisztokémiai reakciók kivitelezése  fluorescens módszerrel, a többszörös 
jelölés lehetőségei. Elektronmikroszkópos immunhisztokémia és jelentősége. 
12.   hét: A nukleinsavak hisztokémiája I. 
DNS kimutatás. Feulgen reakció. RNS kimutatás. Metilzöld-pironin módszer. 
Etidium bromid festés. DNA-áz és RNA-áz alkalmazása. DNS ploiditás 
meghatározása szöveti metszetekben és parafinos metszetekből nyert sejtmagokon. 
13.   hét: A nukleinsavak hisztokémiája II. 
Az in situ hibridizáció fogalma, kivitelezésének elméleti alapjai, a molekuláris 
biológiai módszerek lehetőségei a morfológiában. 
14.   hét: A hisztokémiai reakciók értékelésének modern lehetőségei. 
A hisztokémiai reakciók számítógép-vezérelt képanalízise. 
 
Gyakorlat: 

1. Szénhidrátok hisztokémiai kimutatása I. 
    Glikogén: PAS reakció. Diasztáz emésztés. ABT reakció. Best carmin festés. 
    Szénhidrátok hisztokémiai kimutatása II. 
    Glikózaminoglikánok: toluidinkék festés különböző pH-nál, hialuronidáz 
emésztés,                 
    alciánkék festés, a kritikus elektrolit koncentráció (CEC) gyakorlata. 
 
 2. Lipidek hisztokémiai kimutatása. 
     Lipidek reakciói:  Szudán fekete B és Olajvörös O módszerek.     
     Telítetlen lipidek kimutatása: UV- Schiff reakció, Ozmium-tetroxidos technika 
     Szfingolipidek kimutatása: króm- hematoxilin módszer 
     Cerebrozidok kimutatása: aldehid csoportok blokkolását követő PAS reakció. 
 
 3. Enzimhisztokémia I. 
     Hidrolitikus enzimek kimutatása: 

Alkaliás foszfatáz kimutatás: Gömöri fémsós módszere. Azofestékes módszer. 
Savanyú foszfatáz. Gömöri fémsós módszer. Azofestékes módszer.  

 
 4. Enzimhisztokémia II. 
     Oxidoreduktázok kimutatása: 
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Hidrogénperoxidáz kimutatása DAB reakcióval. Dehidrogenázok kimutatása: 
Szuccindehidrogenáz kimutatása tetrazólium sóval.: TC-NBT. 

 
 5. Immunhisztokémia I. 
     Direkt immunhisztokémiai reakció FITC-el jelzett antitesttel. 
     Indirekt immunhisztokémiai reakció  PAP komplexxel. 
 
 6. Immunhisztokémia II. 
     Indirekt immunhisztokémiai reakció ABC (Avidin-biotin) komplexxel, 
     monoklonális és poliklonális savók alkalmazásával. 
 
 7. Nukleinsavak hisztokémiája 
     DNS kimutatás. Feulgen reakció. 

RNS kimutatás. Metilzöld-pironin módszer. .Etidium bromid festés, DNA-áz 
és RNA-áz emésztések. 
       In situ hibridizáció (gyakorlati bemutatás).      
 
Kötelező irodalom:  
Gomba Sz.: Hisztokémia. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, 
Nyíregyháza, 2005. 
 
Ajánlott irodalom:  
Könyvek: 
Larsson, L.-I.: Immunocytochemistry: Theory and Practice. CRC Press, Boca 
Raton, 1988.  
Kiernan, J.A.: Histological and Histochemical Methods. Theory and Practice. 3rd 
ed. Arnold, London, 2003. 
Pearsre, A.G.E.: Histochemistry- Theoretical and Applied. Vols. 1-3, 4th ed.,   
Churchill Livingstone, Edinburgh, 1980, 1985, 1992. 
Internet: 
Javasolt a www.google.com keresőprogram használata a megfelelő angol 
kulcsszavak beütése után (pld. Histochemistry, lectins, cell membrane) 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Megismertetjük a legfontosabb hisztokémiai módszerek elméleti hátterét, 
gyakorlati jelentőségét, kivitelezését, kontrolljait, korlátait, kvantifikálását. 
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A kurzus végén a hallgató képes a hisztokémiai reakciók főbb elveit, a reakciók 
mechanizmusait, korlátait, a hibakeresés módszereit ismerni, és ezek alapján  
önálló munkát végezni. 
 
A vizsga formája: írásbeli, teszt és rövid esszé kérdések, az elégséges 60%-os 
teljesítményhez kötött. 
 
A legfontosabb hisztokémiai módszerek gyakorlatának, kivitelezésének, 
kontrolljainak, korlátainak és kvantifikálásának megismertetése, a gyakorlatok 
önálló kivitelezésére való képesség kifejlesztése.  Speciális cél a hallgatókat 
megismertetni a kutató laboratóriumokban  folyó hisztokémiai munkával.  Önálló 
laboratóriumi munkára való felkészítés. 
 
A hallgató képes a hisztokémia  területén biztonsággal eligazodni és önálló munkát 
végezni. Képes a laboratóriumi veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások 
betartására. 
 
A gyakorlatokon való aktív részvétel, a gyakorlati jegyzőkönyv vezetése és annak 
bemutatása a szemeszter végén. Gyakorlati vizsga a laboratóriumban, a kapott 
feladat önálló, megfelelő szintű teljesítése. 
 
Évközi számonkérés: 
Short assay kérdéslapok kitöltése. 
 
Index aláírás:  
Az előadásokon való rendszeres megjelenés. A gyakorlatokon a részvétel kötelező 
az index aláírása ehhez kötött. 
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ-nek megfelelően 1 szemeszterben 2 alkalommal 
lehetséges. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hisztológia alapjai III. tantárgy sikeres teljesítése. 
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IMMUNOLÓGIA 
Immunológiai Intézet 

Kredit: 1 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:  14/5 
 
Tematika: 
1. hét:  A természetes immunitás  

 
2. hét:  A szerzett immunitás jellegzetességei  

 
3. hét:  A B-sejtek és az ellenanyagok általi antigén felismerés molekuláris alapjai 
 
4. hét:   A B-limfociták antigéntől független és függő differenciálódása  
 
5. hét:  A B-sejtek aktivációja 
 
6. hét:  Az ellenanyag izotípusok képződése és funkciója 
 
7. hét:  A természetes és a szerzett immunitás együttműködése a humorális 
immunválasz során 
 
8. hét:  A T-sejtek általi antigén felismerés molekuláris alapjai 
 
9. hét:  Antigén feldolgozás és bemutatás 
 
10. hét:  Az adhéziós és ko-stimuláló molekulák szerepe a limfocita aktiválásban 
 
11. hét: A T-limfociták aktivációjának feltételei és következményei 
 
12. hét: A T-limfociták fejlődése 
 
13. hét:  Az extracelluláris kórokozók által okozott betegségek elleni immunitás 
 
14. hét:  Az intracelluláris kórokozók által okozott betegségek elleni immunitás 
 
Kötelező irodalom:  
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387-407 oldal „Környezet és egészség, civilizációs betegségek” fejezet a 
Humánökológia című könyvből (Szerkesztő: Nánási Irén) Medicina 
KönyvkiadóRt. 1999  
Az immunrendszer kórélettana 61-105 oldal, Kórélettan (Szerkesztő Szollár Lajos) 
Semmelweis Kiadó 1999. 
 
Ajánlott irodalom:  
Immunbiológia (Szerkesztők: Gergely János és Erdei Anna) Medicina Könyvkiadó 
Rt. 2000. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak immunológiai ismereteik alkalmazásával a 
korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a modern 
kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát végezni, a 
szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani hibák 
kiderítésére és azok korrigálására  
 
Évközi számonkérés:  
Két évközi írásbeli beszámoló alapján kollokviumi jegyet ajánlunk meg. Az első 
beszámolón az 1-7. hét, a második beszámoló során a 8-14. hét anyagát kérjük 
számon. Ha bármelyik számonkérés nem értékelhető (részvétel hiánya vagy 0 
teljesítmény miatt), kollokvium jegy nem ajánlható meg. Amennyiben a két 
demonstráció pontszámának átlaga nem éri el az 51%-ot, a kollokvium jegy a 
vizsgaidőszakban, írásbeli szűrőtesztből és szóbeli részből álló vizsgával 
szerezhető meg. Azok a hallgatók, akik az oktatási időszakban nyújtott 
teljesítményük alapján megajánlott jegyet nem fogadják el, a kollokvium jegyet a 
vizsgaidőszakban, szóbeli vizsgával szerezhetik meg. A szóbeli vizsgán a 
megajánlott jegyet javítani és rontani is lehet. 
 
Index aláírás:  
Az előadásokon való részvétel kötelező, a hallgatók az előadások megkezdése előtt 
jelenléti ívet írnak alá. Kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén az Intézet az 
aláírást megtagadja.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Bevezetés az immunbiológiába tantárgyak sikeres teljesítése. 
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KUTATÁS MANAGEMENT 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 2 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
heti 2 óra előadás 
Gyakorlat:  14/5 
heti 2 óra gyakorlat 
 
 
Tematika: 
Előadások (egy órások) 

1. Alap, alkalmazott és klinikai kutatás az orvostudományban 
2. Tudományos minősítések rendszere hazánkban (PhD képzés, MTA 

doktora cím) 
3. Az alap és klinikai kutatások hazai támogatás rendszere (MTA, OTKA, 

ETT) 
4. Az ETT felépítése, szervezete és szerepe a kutatás engedélyezésben 
5. Az Európai Unió kutatástámogatási rendszere, EU 7 keretprogram 
6. Hazai pályázati rendszerek a K+F tevékenységben 
7. „Good laboratory practice“ I. 
8. „Good laboratory practice“ II 
9. Klinikai kipróbálások (clinical trials) 
10. Embereken, vagy emberektől származó anyagokon végzett kísérletek 

engedélyezése 
11. Állatkísérletek szábályozása és engedélyezése 
12. A tudományos munkák prezentációja (előadás, közlés), a „peer review“ 

rendszer 
13. Scientometria (impakt faktor, idézettség) 
14.  Szabadalmak, know how-k és egyéb jogvédelem alá eső szellemi 

termékek, a jogvédelmi eljárások II  
 
Gyakorlatok 

1. Tudományos pályázatok keresése a web-en 
2. Tudományos folyóiratok keresési rendszere a web-en 
3. Közlemények benyújtása on-line 
4. Közlemények értékelése, részvétel peer review gyakorlaton I 
5. Közlemények értékelése, részvétel peer review gyakorlaton II 
6. Közlemények értékelése, részvétel peer review gyakorlaton III 
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7. Közlemények értékelése, részvétel peer review gyakorlaton IV 
 
 
Kötelező irodalom:  
A vonatkozó, honlapokról letöltendő kutatástámogatási szervek működési 
szabályai, a pályázati struktúrák és pályázási szabályok. A vonatkozó kormány-, és 
egészségügyi miniszteri rendeletek, kutatásetikai iránymutatások.  
 
Ajánlott irodalom:  
Textbook of Clinical Trials (Machin D, Day S, Green S, Everitt B and George S) 
John Wiley and Sons, Chicester, England 
Good Laboratory Practice http://www.mhra.gov.uk/ 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgató ismerje meg a tudományos kutatás kategóriáit, a hazai és európai 
pályázati rendszereket, a tudományos eredmények közlési lehetőségeit és azok 
gyakorlatát, a klinikai kutatások speciális követelményeit és etikai vonatkozásait, a 
scientometria alapjait. 
 
- képesség a szakmai ismeretek önálló és szervezett formában való bővítésére, 

alkalmazására, 
- képesség a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, 
- készség és kompetencia a tudományos információk és erőforrások feltárására, 
- kompetencia a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein 

önálló munkát végezni, 
- képesség a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, 
- A fentieken kívül: 
Tájékozottság a kutatás támogatás rendszerében, a kutatás tervezésben és 
engedélyzésben, a tudományos eredmények prezentációjában és annak 
szabályozásában, a scientometria alapjainak az elsajátítása. A hallgató elsajátítja, 
hogyan kell pályázatokat keresni és összeállítani. Hogyan kell tudományos 
közleményeket elkészíteni és folyóirathoz publikációra benyújtani, és megtanulja, 
hogy a kéziratokat, pályázatokat hogyan bírálják el. 
 
Számonkérés 
Írásbeli vizsga 
 
Évközi számonkérés: 
Az elméleti anyag elsajátítása a gyakorlatok során kerül kontrollálásra. 
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Index aláírás: 
Gyakorlatokon való részvétel  
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsga  
 
 
Az Informatika és könyvtárismeret II.  tantárgy sikeres teljesítése. 
 

MIKROSZKÓPOS TECHNIKÁK 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

Kredit: 2 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   16/6 
8x2 óra 
Gyakorlat:  16/6 
4 egymást követő héten 4 órás gyakorlatok 
 
Tematika: 
Elmélet (2 kontakt-órás modulok): 

1. Mikroszkópiai alapismeretek, fénymikroszkópia, fáziskontraszt 
mikroszkópia 

2. Fluoreszcencia alapjai. Fluoreszcens jelölési módszerek. 
3. Fluoreszcencia mikroszkópia, konfokális mikroszkópia. 
4. Mobilitás mérések: fluoreszcencia korrelációs mikroszkópia (FCS), 

FRAP, részecske nyomkövetés. Kölcsönhatások vizsgálata: FRET 
5. Lézer pásztázó citometria 
6. Nagyfelbontású pásztázó módszerek: atomerő mikroszkópia (AFM), 

közeli mező pásztázó optikai mikroszkópia (NSOM) 
7. Elektronmikroszkópia 
8. Mikro NMR 

 
Gyakorlat: 

1. Fénymikroszkópia, fluoreszcencia mikroszkópia, digitális képalkotás. 
2. Fehérjék eloszlásának és molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata 

konfokális mikroszkópia és fluoreszcencia rezonancia energia transzfer 
(FRET) segítségével. 
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3. Fehérjék mobilitásának vizsgálata fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópiával (FCS). 

4. Lézer pásztázó citométer (LSC) alkalmazásai 
 
Kötelező irodalom:  
Az előadások kapcsán kijelölt fejezetek az alábbi könyvekből 
  Biofizika (szerk. Damjanovich-Fidy-Szöllősi, Medicina, Budapest, 2006) 
  Sejtbiológia laboratóriumi gyakorlatok, egyetemi jegyzet, Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet, Debrecen, 1997 
Valamint a gyakorlatokhoz kiadott segédanyag. 
 
Ajánlott irodalom:  
A témákkal kapcsolatosan az előadásokon felhasznált illusztrációk és írott anyagok 
az interneten (www.biophys.dote.hu) megtalálhatók. 
Irodalom: Biofizika (szerk. Damjanovich-Fidy-Szöllősi, Medicina, Budapest, 
2006) 
Modern sejtanalitikai módszerek (szerk. Vereb Gy., a IV. Magyar Sejtanalitikai 
Konferencia Kiadványa, Budapest, 2004, ISBN 963 472 810 3) 
A gyakorlatokhoz specifikusan erre a célra összeállított jegyzetet biztosítunk. 
 
Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
A gyakorlati jegyzőkönyvek, illetve a gyakorlaton mutatott aktivitás alapján 
minden gyakorlatra érdemjegyet adunk, ezek átlaga 20% súllyal adódik az év végi 
jegymegajánló dolgozathoz (5-ös átlag: 20 pont, 1-es átlag: 0 pont). A 4. és 6. 
előadás után írt évközi számonkérő dolgozatok 10-10% súllyal kerülnek be a 
jegymegajánló dolgozat osztályzatához (összesen 20 pont). Az év végi 
jegymegajánló dolgozaton összesen 60 pontot lehet szerezni, ez teszi ki a 
megajánlott jegy 60%-át. A záró érdemjegy megadásának feltétele évközi munka 
alapján: a gyakorlatokon, az évközi dolgozatokon és a jegymegajánló dolgozaton 
szerezhető pontok legalább 50%-ának elérése. 
Készségek: 
Fénymikroszkóp és fluoreszcencia mikroszkóp beállítása, kezelése, képrögzítés 
digitális kamerával. Konfokális mikroszkóp használata, 3D rekonstrukció. 
Molekuláris kölcsönhatások vizsgálata FRET segítségével. Fluoreszcencia 
korrelációs spektroszkóp használata, diffúziós állandó mérése élő sejtben. Lézer 
pásztázó citométer használata. 
Kompetenciák: 
Elméleti és gyakorlati alapismeretek a tanult mikroszkópos módszerek terén, 
felhasználási lehetőségek áttekintése a kutatásban és az orvostudományban. 
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Évközi számonkérés: 
A 4 gyakorlatból 3 látogatása kötelező, az elméleti órák 30%-án kötelező a 
részvétel. A gyakorlatok előtt a gyakorlat anyagából számonkérés történik, 
elégtelen teljesítménnyel a gyakorlat nem végezhető el. A félév során a 4. és 6. 
előadás után rövid dolgozatot íratunk, melyek eredménye beleszámít az év végi 
dolgozatéba (10-10%).  
 
Index aláírás:  
Részvétel az elméleti órák 30%-án, legalább 3 gyakorlat sikeres elvégzése.  
 
Érdemjegy javítás: szóbeli kollokviumon 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Fizika (ea.) tantárgy sikeres teljesítése. 

 
 

SEJT- ÉS SZÖVETTENYÉSZTÉS 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 1 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   14/5 
1 héten keresztül napi 2-3 óra, összesen 14 óra 
 
Tematika: 
Nappali 
Az 1 hetes gyakorlat során a hallgatók megismerkednek egy sejttenyésztő 
laboratórium működésével, a sterilitás szabályaival. Izolálnak limfoid sejteket egér 
tímuszból és humán vérből. Ezutóbbiakat osztódásra késztetik fitohemagglutinin 
adásával. Megismerkednek mind úszó, mind letapadó sejtek kultúráival és azokat 
maguk növelik tovább. Vesznek fel lefagyasztott sejteket, illetve fagyasztanak le 
sejteket. Látnak apoptózisba kényszerített sejteket. Patkány májszövetből 
sejtorganellumokat izolálnak. Az egyes sejtalkotók lipid, nukleinsav és fehérje 
összetételét is kimutatják. 
 
Levelező 
Az 1 hetes gyakorlat során a hallgatók megismerkednek egy sejttenyésztő 
laboratórium működésével, a sterilitás szabályaival. Izolálnak limfoid sejteket 
humán vérből. Ezutóbbiakat osztódásra késztetik fitohemagglutinin adásával. 
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Megismerkednek mind úszó, mind letapadó sejtek kultúráival és azokat maguk 
növelik tovább. Vesznek fel lefagyasztott sejteket, illetve fagyasztanak le sejteket.  
 
 
Kötelező irodalom:  
A sejtorganellum izoláláshoz gyakorlati leírást kapnak a hallgatók. A 
Sejtbiokémia-Sejttenyésztés előadás elektronikus anyaga, mely letölthető a 
honlapról. 
 
Ajánlott irodalom:  
Cell & Tissue Culture: Laboratory Procedures  (eds. A.Doyle, J.B. Griffiths, D.G. 
Neell) Wiley kiadó  (elérhető az intézet könyvtárának szabad polcán) 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatóknak felkészülten kell jönni –(Sejtbiokémia-Sejtttenyésztés előadás). A 
gyakorlaton végzett munkáról gyakorlati jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 
értékelünk s amely alapján gyakorlati jegyet ajánlunk meg. 
 
Évközi számonkérés: 
Gyakorlati jegyzőkönyv készítése. 
 
Index aláírás:  
Az összes gyakorlaton való részvétel és elfogadott gyakorlati jegyzőkönyv. 
 
Érdemjegy javítás:  
A vizsgaidőszakon belül szóbeli beszámoltatás alapján. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Sejtbiokémia párhuzamos felvétele. 
 

SEJTBIOKÉMIA 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 3 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
blokkosított előadások, heti 2 vagy 4 óra   
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Tematika: 

A sejt struktúrája, sejtorganellumok és biokémiai funkcióik, 
membránkompartmentek. mRNS, tRNS-ek, aminoacil-tRNS szintézis, a riboszóma 
ciklus. A transzláció megbízhatósága.  

Membránok összetétele és molekuláris szerveződése. Fehérje-lipid kapcsolatok 
természete. Sejt-sejt kapcsolatok ('junctions"). A transzport-folyamatok 
biokémiája. 

A citoszkeleton fehérjék izolálása és karakterizálása. Mikrofilamentek, 
"intermediate" filamentek, mikrotubullusok. Az eritrocita citoszkeleton.  

Az extracelluláris mátrix összetétele és struktúrális diverzitása. Fokális adhézió. 
Extracelluláris fehérjék receptorai.  

A sejtciklus biokémiája. A sejtosztódás elinditásának molekuláris részletei, 
protoonkogének és onkogének. A sejtproliferáció negatív regulátorai 
(antionkogének).  

Stressz fehérjék és enzimek eukarióta sejtekben.  

Energiaképző biokémiai folyamatok. Mitokondrium és kloroplaszt struktúra, 
izolálás, enzimek megoszlása, pigmentfehérjék biogenezise, evolúciós eredet.  

A szabályozás fogalma, szintjei, elemei. Jelátviteli út fogalma, receptorok, erősítő 
rendszerek, biológiai válaszok. Membránkötött receptorokkal induló jelátviteli 
utak. Citoszól receptorokkal induló jelátviteli utak.  

A magreceptorok biokémiája.  

Fehérje sorting. Vezikuláris transzport. 

 Sejttenyésztés elmélete. 
 
Kötelező irodalom:  
Elektronikus sillabusz, mely az intézet honlapjáról letölthető 
 
Ajánlott irodalom:  
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Smith C.A. and Wood, E.J. Molecular and Cell Biochemistry, Chapman and Hall, 
1992. 
Alberts, Bay, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Essential Cell 
Biology, Second edition, Garland Science, 2004 
Trends in Biochemical Sciences, Trends in Cell Biology és egyéb folyóiratok friss 
számai  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók kollokviumi jegyet a írásbeli dolgozatra kapnak, mely teszt és esszé 
kérdéseket tartalmaz. 
 
Évközi számonkérés:  
Önellenőrzés formájában. 
 
Index aláírás:  
Az index aláírás feltétele a kötelező előadások látogatása (30%), melyekről 1 
alkalommal lehet hiányozni. 
 
 
Érdemjegy javítás:  
Vizsgaidőszakon belül TVSZ szerint. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgy sikeres teljesítése. 

 
TÖMEGSPEKTROMETRIA  

Klinikai Kutató Központ 
Kredit: 2 

5. szemeszter 
 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
Gyakorlat:  14/5 
heti 1 óra előadás, heti 2 óra gyakorlat a 7. oktatási héttől 
 
Tematika: 
Elméleti előadások 
Bevezetés és Ionizációs Módszerek (EI, CI, APCI, MALDI, ESI)  
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Tömeganalizátorok (mágnes, time-of-flight, quadrupole, 3D ion csapda, Fourier 
Ion Cyclotron Resonancia, lineáris ion csapda, stb.)  

Tandem MS/MS (különböző ion aktiválási módszerek és készülékkombinációk, 
tandem MS/MS térben és időben 

Spektrum interpretációk (egyszeres és többszörös töltésű ionok, ESI protein 
spektrumok dekonvolúciója, keverékek MALDI spektrumai, stb.), 
MS/MS scanelési módszerek (leányion, anyaion scan, neutrális vesztés 
scanek), MS/MS fragmentáció, spektruminterpretació  

Mintaelőkészítés/tisztítási módszerek (SPE, ZIP tip, általános technikák). 
Protein szekvenálás es peptidek fragmentációja (MS/MS spektruminterpretáció, 

szekvencia kereső programok)  
 
Gyakorlat  
Ismerkedés a tömegpektrométerekkel felépítésével  
Mintaelőkészítés/tisztítási módszerek (SPE, ZIP tip, általános technikák).  
Mintaelőkészítés aminosav, acilkarnitin, hemoglobinvariánsok vizsgálatához, 

peptidszekvenáláshoz illetve PMF-hez  
Haemoglobinvariánsok vizsgálata, peptidszekvenálás  
Plazma aminosav, acilkarnitin profil kvalitatív és kvantitatív meghatározása  
Protein szekvenálás es peptidek fragmentácioja (MS/MS spektruminterpretáció II, 

szekvencia kereső programok)  
 
Kötelező irodalom:  
Az intézet áltak kibocsájtott hand-out 
 
Ajánlott irodalom:  
Snyder P.: Protein mass spectra; McLafferty F., Turecek F.: Interpretation of mass 
spectra  
de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass spectrometry, Principles and applications 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
tömegspektrometriai és műszeres analitikai ismeretei alkalmazásával a korszerű 
kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, valamint a modern 
kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát végezni lesz 
képes 
 
Számonkérés 
Írásbeli 
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Évközi számonkérés: 
két írásbeli dolgozat 
  
Index aláírás:  
részvétel a gyakorlatokon 
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsgán  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Fizika (ea.) és az Általános szerves és szervetlen kémia (ea.) tantárgyak sikeres 
teljesítése. 

 
 A KLINIKAI IMMUNOLÓGIA VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI 

III. sz. Belgyógyászati Klinika 
Kredit: 2 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
 
Tematika: 

 Összfehérje vizsgálatok 
 Elektroforézis vizsgálatok 
 Immunfixáció 
 Turbidimetria 
 Nefelometria 
 ELISA 
 Indirekt immunfluoreszcencia 
 A sejttenyésztés alapvető módszerei 
 Citofluorimetria 
 Luminometria 
 A molekuláris genetika alapvető módszerei 
 A laboratóriumi mérési eredmények csoportosítása és értékelése a 

diagnosztika szempontjából 
 A klinikai laboratóriumi vizsgálati adatok csoportosítása és értékelése a 

klinikai kutatások szempontjából 
 A klinikai laboratóriumi vizsgálati adatok csoportosítása és értékelése az 

elméleti kutatások szempontjából 
 A klinikai immunológiai laboratóriumok számítógépes adatnyilvántartása 
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 A tudományos közlemény megírásának elvi és gyakorlati módszertana  
 Az elméleti és kutatástervezés elmélete és gyakorlata 
 A tudományos közlemények eredményeinek értékelési szempontjai és 

módszere a kutatói tevékenység segítésének érdekében 
 
1. Oktatás célja:  Komplex elméleti bevezetés a tantárgy gyakorlataihoz 

(3 óra) 
Gyakorlat tárgya:  A klinikai immunológia laboratóriumi módszereinek 

komplex bemutatása 
 
2. Oktatás célja:  Gyakorlati ismeretnyújtás az immunkémiai analitika - 

immunoassay módszerkörében. (4 óra) 
Gyakorlat tárgya:  Total tiroxin/ TT4/  koncentráció mérése kompetitív 

radioimmunoassay  készlettel  
 

3. Oktatás célja:  Gyakorlati ismeretnyújtás az immunkémiai analitika – 
turbidimetria, nefelometria módszerkörében. (4 óra) 

    Gyakorlat tárgya:  Specifikus proteinek meghatározása turbidimetriás és 
nefelometriásmódszerrel. 

 
4. Oktatás célja:   Elektroforézis és immunfixáció bemutatása (4 óra) 
    Gyakorlat tárgya:  Elektroforézis és immunfixáció a gyakorlatban 
 
5. Oktatás célja:  Gyakorlati ismeret nyújtás a sejtes immunválasz 

vizsgálati módszereiről (4 óra) 
Gyakorlat tárgya:  A klinikai immunológiai sejtes vizsgálati módszereinek 

gyakorlati bemutatása 
      
6. Oktatás célja:    Az immunrendszer daganatainak molekuláris genetikai 

diagnosztikája - Monoklonalitás kimutatása az 
immunglobulin és a T-sejt receptor gének 
átrendeződésének vizsgálatával (4 óra) 

Gyakorlat tárgya:  A klinikai immunológia laboratóriumi módszereinek 
komplex bemutatása 

     
7. Oktatás célja:  A veleszületett immunhiányos betegségek molekuláris 

genetikai diagnosztikájában alkalmazott génmutáció 
analízis alapjainak megismertetése    (5 óra) 

   Gyakorlat tárgya:  génszekvenálás 
     

Levelező tagozat tagozat (0 óra elmélet+10 óra gyakorlat)  
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1. Oktatás célja:  Komplex elméleti bevezetés a tantárgy gyakorlataihoz 
(2 óra) 

Gyakorlat tárgya:  A klinikai immunológia laboratóriumi módszereinek 
komplex bemutatása 

 
2. Oktatás célja:   Elektroforézis és immunfixáció bemutatása (4 óra) 
    Gyakorlat tárgya:  Elektroforézis és immunfixáció a gyakorlatban 
 

3. Oktatás célja:  Gyakorlati ismeret nyújtás a sejtes immunválasz 
vizsgálati módszereiről (4 óra) 

Gyakorlat tárgya:  A klinikai immunológiai sejtes vizsgálati módszereinek 
gyakorlati bemutatása 

 
Kötelező irodalom:  
 
Ajánlott irodalom:  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Immunológia és a Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgyak sikeres 
teljesítése. 

 
ÁLLATKÍSÉRLETI ALAPISMERETEK 

Sebészeti Műtéttani Tanszék 
Kredit: 3 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
A tanév II. szemeszterének 1-14. hetén, szerdai napokon. Előadás: 13.00-13.45 
Gyakorlat:  28/10 
A tanév II. szemeszterének 1-14. hetén, szerdai napokon. Előadás: 14.00-15.40 
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Tematika: 
A hallgatók olyan alapvető állatkísérletek végzéséhez szükséges elméleti 
ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel való megismertetése, mely azt szolgálja, 
hogy az orvosbiológiai kutatásokban aktív közreműködők lehessenek és 
megfelelően tájékozottak legyenek egyes alapvető –a kutatási modellek 
megvalósításához szükséges– különböző kis- és nagylaboratóriumi állatokon 
történő alapvető sebészeti és mikrosebészeti beavatkozások mikéntjéről és a 
hozzárendelt anyagokról. Ismerjék meg az operatív beavatkozásokhoz 
elengedhetetlenül szükséges műtői viselkedést, a nagylaboratóriumi állatműtő és a 
mikrosebészeti műtő funkcióit, az operatív ténykedéshez szükséges alapvető 
műszereket, segédanyagokat, azok használatát. Ezen ismeretek alapján cél az 
alapvető állatkísérletes kísérleti modellek megvalósítása. Az alapvető 
állatkísérletes kutató modellek elsajátításához természetesen szükséges a 
kísérletekbe bevont állatok anatómiai felépítésének, élettani paramétereinek 
ismerete. Kísérletbe bevont állatok laboratóriumi vizsgálatainak előkészítése, 
méréstechnikai adaptációk. Alapvető állattartási –kezelési, altatási, életjelenségek 
monitorizálási, mintavételi lehetőségek megismertetése az egyes állatokra előírt 
eutanázia megismertetésével együtt, mely szabályzók ismerete a hatályos 1998. 
XXVIII. sz. az Állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásainak és a 
FELASA által ajánlott EU direktíváknak megfelelően.  
Előadás: 
1. hét Általános szempontok az állatkísérletek végzésénél.  Az állatkísérletek 
engedélyezése. Állatvédelem, etikai kérdések, általános deontológia. 
2. hét Laboratóriumi állatok anatómiájának és fiziológiájának áttekintése I. 
3. hét Sebészeti műszertani ismeretek állatkísérletek végzéséhez nagy 
laboratóriumi állatokon. Sebegyesítés és az ahhoz szükséges anyagok. 
4. hét A műtő berendezése, a műtői munka rendje. Bemosakodás művelete, és a 
hozzá szükséges anyagok. Műtéti előkészítés, izolálás       
5. hét Vérzéscsillapítási lehetőségek, eljárások és az ehhez szükséges anyagok. 
6. hét Injectiós technikák. Erek punkciója, preparálása, canulálása. Folyadékpótlás. 
Infúziós oldatok és alkalmazásuk. 
7. hét Vérvételi technikák állatkísérletekben. 
8. hét Haemorheologiai alapfogalmak és alapelvek. Méréstechnikai adaptáció 
kérdései állatkísérletekben. 
9. hét In vivo technikák, modellek. Izolált szervek preparálásának alapjai, (szív-, 
ér-, izom-, bél preparátumok).  
10. hét Műtéti metszések és laparotomiák. Műtéttani alapok a béltraktus és a 
parenchymás szervek műtéteiben.  Bioplasztok, szövetragasztók és felhasználásuk 
területei. Drainek. 
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11. hét Conicotomia, tracheostomia. Tracheostomia az állatkísérletekben. 
Érsebészeti alapok. Érlumen rekonstrukciója, és szükséges anyagok. Endoscopos 
technikák ismertetése, és a szükséges anyagok. 
12. hét A kísérleti állatok altatása, anaesthesiája, monitorozása, az életjelenségek 
regisztrálása. 
13. hét Mikrosebészeti alapismeretek a laboratóriumi kisállatokon végzet 
kutatásokhoz. 
14. hét Kísérleti jegyzőkönyvek, vizsgálati dokumentáció. A kísérletes adatok 
feldolgozásának alapelvei. Tudományos közlemények elkészítésének alapelvei. 
 
Gyakorlat: 
1. hét Állatkísérletek kérelmezésének folyamata, az ehhez szükséges 
dokumentumok megismerése. Kísérleti állatok, laboratóriumi állatok tartása, 
kezelése. Állatházak felépítésének megismerése (video, video-konferencia 
rendszerrel). Minőségügyi követelmények: ISO, GLP, a minőségügyi 
dokumentáció megismerése, végzésének elvei.  
2. hét Szeminárium: Laboratóriumi állatok anatómiájának és fiziológiájának 
áttekintése II. 
3. hét A szövetek szétválasztásának műszerei. Vérzéscsillapítás műszerei. 
Szövetek feltárásának, rögzítésének műszerei. Speciális műszerek. Szövetek 
egyesítésének műszerei, sebészeti tűk, varróanyagok, varrattechnikák. Műtéti 
tálcák rendje, műszerek kezelése, sterilizálása.  
4. hét A műtők megismerése. Bemosakodás, izolálás, varrattechnikák bemutatása 
fantommodellen. 
5. hét Zsilipelés, bemosakodás, műszerek rendje, műtéti terület fertőtlenítése, 
izolálása, szükséges anyagok ismertetése. Bőr- és izommetszés, vérzéscsillapítás, 
sebzárás bemutatása hallgatói asszisztálással video-konferencia rendszerrel. 
6. hét Injectiós technikák gyakorlása (i.m., i.v., i.p.), vena jugularis externa 
preparálása, canulálása fantommodelleken.  Az infúziós szerelékek típusai. 
Infúziós szerelék csatlakoztatása a palackhoz, légtelenítés, bekötés. 
Vérkészítmények. Mesterséges (enterális és parenterális) táplálás és a szükséges 
anyagok.  
7. hét Vérvételi módszerek gyakorlása fantommodelleken. Vérvétel laboratóriumi 
kisállatokból altatásban. A catheterezés, annak fogalma, fajtái. 
8. hét Haemorheologiai és mikrokeringési mérőmódszerek ismertetése, 
bemutatása, mérési eredmények értékelése. 
9. hét Mintavételi módszerek (szövetek, szervek, vizelet, liquor), minták kezelése. 
Kísérleti állatok elfogadott exterminálási lehetőségei és mintavételi alapelvek. 
Patkány has és mellkas feltárása narcosisban – bemutatás.  
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10. hét Felső medián laparotomia bemutatása video-konferencia rendszeren 
keresztül: Tájékozódás a hasüregben, a hasfal réteges zárása. Szövetragasztók, 
bioplasztok alkalmazásának bemutatása. 
11. hét Tracheostomia végzésének bemutatása. Az arteria femoralis és arteria 
carotis kipreparálása, bemutatása hallgatói asszisztálással. A vena jugularis externa 
canulálásának ismétlése. 
12. hét Video közvetítés az operatív állatkísérletek kivitelezéséről. A Haemosys 
rendszer alkalmazása során mért és regisztrált paraméterek: vérnyomás, EKG, 
testhőmérséklet. Beadott farmakonokra történő válasz mérése, regisztrálása. A 
dokumentálás fontossága.  
13. hét Mikrosebészeti műszerek megismerése, a laboratóriumi kisállatokon 
végzett kutatásokban alkalmazható általános technikai elvek és modellek. 
Laboratóriumi kisállatokon (egér, patkány) altatásban terminális vérvétel, valamint 
laparotomiát követően hasüregi tájékozódás és szövettani mintavétel gyakorlása. 
14. hét Egy állatkísérlet megtervezése, alapelvek és célok megfogalmazása, a 
szükséges technikák, vizsgáló- és mérőmódszerek összeállítása. 
 
Kötelező irodalom:  
Furka I., Mikó I.: Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeretek – egyetemi 
jegyzet. DE OEC 2005, ISBN: 9639070645 
Valamint az órákon kiadott nyomtatott oktatási segédanyagok. 
 
Ajánlott irodalom:  
L. F. M. van Zuthpen, V. Baumans, A. C. Beynen (eds): Principles of Laboratory 
Animal Science, Elsevier 2001,  ISBN: 0444506128  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A kor követelményének megfelelő korszerű elméleti és alapvető gyakorlati 
ismeretek elsajátítása különböző kis- és nagylaboratóriumi állatokon végzett 
orvosbiológiai kutatásokhoz a FELASA (Federation of European Laboratory 
Animal Science Associations) ajánlásai alapján. 
 
Elméleti és gyakorlati ismeretanyag az állatkísérletekkel kapcsolatos 
nemzetközileg is szigorúan szabályozott alapelvekről és manuális jellegű 
beavatkozásokról, azok dokumentációs előírásairól, melyekre kutatómunka során 
szükség van. 
 
Évközi számonkérés:  
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Aktív gyakorlati munka. Jegyzőkönyvvezetés, annak bemutatása a szóbeli vizsga 
megkezdése előtt.  
A félév folyamán előre bejelentett két alkalommal írásbeli évközi teszt. 
 
Index aláírás:  
A gyakorlatok látogatása, rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek megléte, sikeres 
két évközi írásbeli teszt. Két hiányzás elfogadható, kivéve az első 4 hetet, amely 
hiányzások pótlása kötelező a tananyag szigorú egymásra épülése miatt. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Élettan (ea.) tantárgyak sikeres teljesítése. 

 
AZ ÁLTALÁNOS FARMAKOLÓGIA ALAPJAI 

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Kredit: 4 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   42/15 
 
Tematika: 
Farmakokinetika 
-A farmakonok felszívódása, megoszlása és eliminációja 
-A farmakonok biotranszformációja (első és második fázisú reakciók, a 
biotranszformációt befolyásoló tényezők) 
- Kvantitatív farmakokinetika 
 -telített és nem telített elimináció, az elimináció sebessége, eliminációs sebességi 

állandó, felezési idő, clearance 
 -egy és több kompartmentes farmakokinetikai modellek 
 -gyógyszerszintek a plazmában/vérben különféle úton történő egyszeri, 

folyamatos vagy ismételt adás után 
 -biológiai hasznosíthatóság, "first pass effect", extrakciós hányad, görbe alatti 

terület ("AUC") 
 -a farmakokinetika alapvető módszerei, a farmakokinetikai adatok értékelése és 

értelmezése 
Farmakodinámia 
-Célmolekulák, a gyógyszerek receptoriális és nem receptoriális hatásai 
-Folyamatos és kvantális dózis-hatás görbék 
-Az EC50 és a medián effektív dózis az elméletben és a gyakorlatban 
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-Dózis-hatás görbék értelmezése: affinitás, hatékonyság és hatáserősség; teljes és 
részleges agonisták; az antagonizmus különféle formái;  tartalék-receptorok 

-A jelátviteli rendszerek farmakológiai jelentősége 
-A gyógyszerek és a szervezet kölcsönhatásait befolyásoló tényezők. 
Új gyógyszerek kísérletes és klinikai vizsgálata 
-preklinikai gyógyszerfejlesztés:  potenciális új gyógyszerek farmakológiai és 

toxikológiai sajátságainak kísérletes értékelése;  a "Good Laboratory Practice" 
-potenciális új gyógyszerek klinikai farmakológiai vizsgálata;  a "Good Clinical 

Practice" 
A toxikológia alapelvei 
- A toxikológia és a méreg fogalma;  a toxikológia résztudományai 
- Toxikokinetika 
- A mérgek hatását befolyásoló tényezők 
- Néhány fontosabb mérgezés:  hatásmód, kinetika, a terápia elvi alapjai 
- Exogén anyagok kimutatása biológiai mintákból:  mintavétel, kvalitatív és 

kvantitatív módszerek alapjai, az eredmények értelmezésének alapelvei. 
 
Kötelező irodalom: 
1. Pethő G., Szolcsányi J., Barthó L.:  Általános farmakológia. Pécs (1-129. 

oldal, legfrissebb kiadás) 
2. Kovács P:  A gyógyszerhatás preklinikai vizsgáló módszerei. In:  

Onkofarmakológia, Szerkesztette Jeney A és Kralovánszky J. Medicina, 
Budapest 2005;  ajánlott e fejezetből a 78-82. oldal.  

3. Kovács P, Kralovánszky J, Kovács G, Papp É:  Farmakokinetika. In:  
Onkofarmakológia, Szerkesztette Jeney A és Kralovánszky J. Medicina, 
Budapest 2005;  ajánlott e fejezetből a 144-157. oldal.  

Megjegyzés:  A 2. és 3. sz. alatt említett könyv második, átdolgozott kiadása jelenleg 
(2008. június) készül, és valószínűleg meg fog jelenni a tervezett tantárgy oktatásának 
megkezdéséig;  az ajánlott oldalak száma akkor természetesen az új kiadás szerint 
meg fog változni. 
 
Ajánlott irodalom:  
1. Fürst Zs., Gyires K.,  (szerk.) Farmakológia és farmakoterápia.  Medicina, 

Budapest, 2007 releváns fejezetei. 
2. Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM and Flower RJ:  Rang and Dale’s 

Pharmacology, 6th ed., Churchill Livingstone, Edinburgh 2007. releváns 
fejezetei. 

3. Katzung, G. B, Basic and Clinical Pharmacology, 10th ed., McGrawHill, 2006 
releváns fejezetei 
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Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Az orvosbiológiai kutatólaboratóriumokban alkalmazott farmakonok és toxikus 
anyagok hatásmódjának, valamint farmakokinetikai/toxikokinetikai sajátságainak 
megértéséhez, a dózis-hatás görbék és a farmakokinetikai adatok kvantitatív 
értelmezéséhez szükséges alapismeretek birtoklása. 
A konkrét számonkérendő ismeret az előadások és a kötelező irodalom anyaga. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
Az előadások ≥30%-ának látogatása  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Élettan (ea.) tantárgy sikeres teljesítése. 
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ÉLETTANI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 
Élettani Intézet 

Kredit: 1 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   14/5 
3x4 óra és 2 óra számonkérés 
 
Tematika: 
Az alapvető élettani laboratóriumi ismeretek elsajátítása. Az ozmolaritás és pH 
mérése. Bevezetés a sejtizolálási és sejttenyésztési technikákba. Izolált, illetve 
sejttenyészetben tartott sejtek jellemző élettani paramétereinek mérésére szolgáló 
módszerek. A feszültség-clamp technika általános elvei. A felszíni membrán 
ionáramainak rögzítése. Fluoreszcens módszerek használata az élettani 
vizsgálatokban. 
 
Kötelező irodalom:  
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve 
 
Ajánlott irodalom:  
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve 
Élettani gyakorlati jegyzőkönyv 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Az emberi test felépítésének és életműködéseinek ismerete. Alkalmasság a 
kutatólaboratóriumokban alkalmazott különböző módszerek elsajátítására. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
A gyakorlatokon való részvétel. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Élettan (ea.) tantárgy sikeres teljesítése, valamint a Sejtélettan I. tantárgy 
párhuzamos felvétele. 
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FUNKCIONÁLIS NEUROANATÓMIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
Heti 2 óra gyakorlat 
 
Tematika: 
A gyakorlati órák keretében csoportoknak tartott bemutatók keretében az adott 
vizsgálati módszer minden lépésének bemutatása, a módszer felhasználási 
lehetőségeinek ismertetése a kiadott tudományos közlemények tanulmányozásával 
 
1. hét    Modern neuronális jelölési technikák - I. (Prof. Dr. Matesz Klára) 
 
2. hét Modern neuronális jelölési technikák - II. (Prof. Dr. Matesz Klára) 
 
3. hét Pre- és posztembedding immunhisztokémiai módszerek. (Dr. Petkó 

Mihály) 
 
4. hét Többszörös fluoreszcens alapú immunhisztokémiai módszerek. 
 (Dr. Bácskai Tímea) 
 
5. hét Elektronmikroszkópos vizsgáló módszerek - I. 
 Biológiai preparátumok előkészítése EM vizsgálatra (Prof. Dr. Antal 

Miklós) 
 
6. hét Elektronmikroszkópos vizsgáló módszerek - II. 
 Elektronmikroszkóp használata (Prof. Dr. Antal Miklós) 
 
7. hét Számítógép asszisztált 3D rekonstrukciós és képfeldolgozó módszerek - 

I. 
 Neurolucida 3 dimenziós rekonstruáló rendszer használata (Dr. 

Kisvárday Zoltán) 
 
8. hét Számítógép asszisztált 3D rekonstrukciós és képfeldolgozó módszerek - 

II. 
 Számítógépes képfeldolgozó és képanalizáló módszerek, programok 

(Dr. Felszeghy Szabolcs) 
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9. hét In situ hybridizáció alkalmazása neuroanatómiai vizsgálatokra.  
 (Mészár Zoltán) 
 
10. hét PCR és „blotting” módszerek alkalmazása neuroanatómiai 

vizsgálatokra. 
 (Dr. Holló Krisztina) 
 
11. hét In vitro elektrofiziológiai módszerek és egyedi sejtjelölési technikák - I. 
 Szelet- és egyéb preparátumok készítése in vitro elektrofiziológiai 

vizsgálatokhoz (Dr. Szűcs Péter) 
 
12. hét In vitro elektrofiziológiai módszerek és egyedi sejtjelölési technikák - II. 
 Patch-clamp mérések idegrendszeri preparátumokon, in vitro (Dr. Szűcs 

Péter) 
 
13. hét In vivo elektrofiziológai méréssel kombinált juxtacelluláris jelölési 

módszer - I. 
 Kisérleti állat előkészítése in vivo elektrofiziológiai mérésre (Dr. 

Kisvárday Zoltán) 
 
14. hét In vivo elektrofiziológai méréssel kombinált juxtacelluláris jelölési 

módszer - II. 
In vivo elektrofiziológiai mérés juxtacelluláris jelöléssel (Dr. Kisvárday 
Zoltán) 

 
Kötelező irodalom:  
Modern neurobiológiai vizsgálómódszerek. (Szerk.: Dr. Szűcs Péter) Egyetemi 
jegyzet (előreláthatólag 2007) 
 
Ajánlott irodalom:  
Az adott módszert leíró metodikai vagy azt alkalmazó tudományos közlemények, 
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársai által összeállított 
sillabuszok 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak sejtbiológiai, molekuláris morfológiai, ismeretei 
alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a 
modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani 
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hibák kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
a kurzuson való részvétel kötelező, kettőnél több gyakorlat elmulasztása esetén az 
aláírást a tanszék megtagadja 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A neuroanatómia alapjai tantárgy sikeres teljesítése. 

 
 

IMMUNOLÓGIAI REAGENSEK FEJLESZTÉSE  
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
Gyakorlat:  14/5 
 
Tematika: 
Előadások: 
1. Az immunológiai módszerek elve, alapfogalmak, a módszerek felhasználási 

területei. 
2. Agglutinációs módszerek működési elve, típusai. 
3. Precipitációs módszerek elve, gélprecipitációs módszerek. 
4. A turbidimetria és nefelometria elve, példák a gyakorlati alkalmazására. 
5. Az immunoassayk csoportosítása a szabad/kötött frakciók elválasztásának 

típusa alapján. 
6. Az immunoassayk csoportosítása az antigén/antitest jelölésének típusa alapján. 
7. Immunoblotting, immunprecipitáció. 
8. Az antigének tulajdonságai, antigének előkészítése immunizáláshoz, haptének 

konjugálásának lehetőségei. 
9. Poliklonális ellenanyag készítése, immunizálási eljárások. 
10. Monoklonális ellenanyagok előállításának technikája. 
11. Poliklonális és monoklonális immunglobulinok tisztítása, a tárolás lehetőségei. 
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12. Az antitestek jellemzése (specificitás, affinitás, keresztreakciók), a megfelelő 
antitest kiválasztása. 

13. Immunglobulinok jelzése (biotin-, enzim-, FITC- stb. jelzés). 
14. Immunassayk kidolgozásának lépései, a kidolgozott módszer evaluálása. 
Gyakorlatok: 
1. Monoklonális antitest tisztítása hibridóma felülúszóból Protein-A affinitás 

kromatográfiával, a tisztított antitest fehérje tartalmának meghatározása. A 
tisztított antitest biotinálása. (6 óra) 

2. Az előző gyakorlaton biotinált antitest működésének ellenőrzése (titrálása) 
direkt ELISA módszerrel. (4 óra) 

3. Az antigén immunprecipitációja biológiai mintából a biotinált antitest és 
streptavidin agaróz segítségével. (4 óra) 

 
Kötelező irodalom:  
Főiskolai jegyzet (Laboratóriumi diagnosztikai módszerek az 
immunológiában), ill. az előadásokon, gyakorlatokon kiadott anyag. 
 
Ajánlott irodalom:  
1. Klinikai Biokémiai Gyakorlatok  (egyetemi jegyzet(DEOEC KBMPI-1999)) 
2. Györgyi S., Krasznai I.: Orvosi Izotóptechnika; Medicina/Aesculap 1985 
3. László F., Jánky T.: Radioimmunoassay; Medicina/Aesculap 1986 
4. E. P. Diamandis, T.K. Christopoulos, eds.: Immunoassay; San Diego: 

Academic Press, 1996. 
5. Füst Gy., Merétey K., Rajnavölgyi É: Klinikai Immunológia/III. Módszerek; 

Tempus ITC 1993. 
6. Szegedi Gyula, Zeher Margit, Bakó Gyula: Klinikai Immunológia ; Springer 

1999. 
7. Falus András: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai ; Semmelweis 

Kiadó 1998. 
8. Tietz: Fundamentals of Clinical Chemistry ; Saunders, 2001. 88-90, 185. oldal 
9. John Bernard Henry: Clinical Diagnosis and Management by Laboratory 

Methods; Saunders, 2001. 65-66, 821-828 oldal 
10. L. Caponi, P. Migliorini: Antibody usage in the lab; Springer 1999.  
11. Erdei Anna (szerk): Immunológiai módszerek; Medicina Kiadó, 2007. 
 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
- sejtbiológiai, genetikai, molekuláris genetikai, molekuláris biológiai, 

molekuláris morfológiai, immunológiai, sejttenyésztési számítástechnikai és 
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műszeres analitikai ismeretei alkalmazásával a korszerű kutatás aktív 
közreműködőjeként való tevékenykedés 

-  a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló 
munkát végezése 

-  a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítása 
-  módszertani hibák kiderítésére („trouble shooting”) és azok korrigálása, 
-  korszerű laboratóriumi műszerek, műszeregyüttesek üzemeltetése 
- sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak felügyeletének ellátása, 

működésük biztosítása 
 
Évközi számonkérés:  
Nincs 
 
Index aláírás:  
Az előadások legalább 75%-án való részvétel A gyakorlatokon való részvétel 
kötelező, pótlására nincs lehetőség. A gyakorlatokon végzett munkáról 
jegyzőkönyv készítése kötelező. 
Az évvégi érdemjegyhez a gyakorlati jegyzőkönyvekre adott érdemjegy 30%-al, az 
írásbeli vizsga eredménye 70%-al járul hozzá. 
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsga  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Orvosdiganosztikai laboratóriumi analitika szakirányon: 
Az Immundiagnosztikai és transzfúziológiai diagnosztikai módszerek tantárgy 
párhuzamos felvétele. 
Orvosi kutatólaboratóriumi analtika szakirányon: 
A Biokémia és molekuláris biológia III. és az Immunológia tantárgyak sikeres 
teljesítése. 

 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS –ELLENŐRZÉS 

KUTATÓLABORATÓRIUMBAN 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 3 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   28/10 



 40

 
Tematika: 
Minőségbiztosítás (Quality assurance QA) célja, elmélete, részei: szervezeti 
felépítés, tervek, eljárások leírása, bevezetése, a program alkalmazása, 
megvalósítás követése, minőség javítása. Minőségbiztosítás alkalmazási területe: 
preanalitikai folyamatok, vizsgálatkérés, mintavétel és szállítás, raktározás, 
analitikai folyamatok minőségellenőrzése, posztanalitikai folyamatok, 
eredmény/lelet képzése és kiadása, értelmezése és konzultáció. Belső hatékonyság 
vizsgálat típusai és használata. A minőségbiztosítás eredménye és hatásfoka, 
folyamatos követés, a minőség javítása. Külső értékelés. Minőségellenőrzés 
(Quality control, QC) Orvosi relevancia, hiba, jó és rossz eredmények közötti 
diferencia. Minőségellenőrző anyagok, minőségellenőrző technikák mennyiségi és 
minőségi analízisekre. 
A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) és a minőségbiztosítás, -ellenőrzés közötti 
összefüggés. 
Auditálás, akkreditálás, törvények és szabályzók. 
 
Kötelező irodalom:  
Az órai előadásokon elhangzott anyag, amely a 
http://crc.med.unideb.hu/ oldalon található. 
 
Ajánlott irodalom:  
Westgard OJ: Basic Method Validation, WQC Madison US, 2008 
Swets, J.A., Dawes, R.M., Monahan, J. Better decisions through science. Scientific 
American, 2000;283,82–87. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint, a hallgató képes legyen: 
• a laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai módszerek értékelésére, 

továbbá új módszerek bevezetésére, beleértve a szükséges műszeres 
vizsgálatokat is, új módszerek minőségtervének elkészítésére, 

• a módszertani hibák kiderítésére („trouble shooting”) és azok korrigálására, a 
szakirodalom, a tapasztalatok, az eredmények megfelelő dokumentálása és az 
általános következtetések megfogalmazása összefüggések felismerése útján, 

• költségszemléletű gondolkodásra. 
 
Évközi számonkérés: két írásbeli dolgozat 
 
Index aláírás:  megfelelő pontszámú dolgozat 
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Érdemjegy javítás: szóbeli vizsga 
 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Matematika és statisztika és a Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgyak 
sikeres teljesítése. 

 
 

MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 5 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   28/10 
heti 2 óra előadás 
Gyakorlat:  28/10 
heti 4 óra gyakorlat a 7. oktatási héttől kezdve 
 
Tematika: 
Elméleti előadások 
A DNS szerkezete, szervezettségi szintjei, az öröklődés alapjai  
A DNS mutációk típusai, hatásai, humán betegségmodellek  
Nukleinsav kivonása biológiai mintákból, DNS/RNS kvantitálás, nukleinsav 

elektroforézis  
PCR, alternatív PCR technikák  
Fluoeszcens fragnent analízis  
Mutáció szűrő módszerek (SSCP, TGGE, DGGE, DHPLC stb)  
Mutáció detektáló módszerek II (RFLP, oligonukleotid hibridizáció, allél 

specifikus PCR, stb)  
Mutáció detektáló módszerek II (fluoreszcens olvadáspont analízis, TqMan, egyéb 

fluoreszcens technikák)  
DNS szekvenálás  
DNS/RNS chip metodikák 
qPCR 
Klónozás, transzfektálás, expresszió  
Molekuláris genetikai adatbázisok és használatuk  
 
Gyakorlat  
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A laboratóium illetve a benne található készülékek bemutatása, a molekuláris 
genetikában használatos alapvető kémiai számítások áttekintése, a használandó 
reagensek összeállítása, kezelése  
DNS izolálás, agaróz gélöntés, DNS kvantitálás, DNS elektroforézis  
PCR reakciók (normál, allél specifikus, fluoreszcens) összeállítása, PCR termékek 
elektroforézise, SSCP, restrikciós emésztés  
SSCP illetve RFLP eredmények kiértékelése, szekvenáló reakciók összeállítása, 
fragment analízis futtatása  
Szekvenálási termékek tisztítása, futtatása, kiértékelése  
Real time fluoreszcens PCR reakciók kivitelezése, kiértékelése  
 
Kötelező irodalom:  
 
Ajánlott irodalom:  
Debra G. B. Leonard.: Diagnostic Molecular Pathology 
Corinne A. Michels :Genetic Techniques for Biological Research 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
genetikai, molekuláris genetikai, molekuláris biológiai ismeretei alkalmazásával a 
korszerű kutatás illetve diagnosztika aktív közreműködőjeként tevékenykedni lesz 
képes 
 
Évközi számonkérés:  
két írásbeli dolgozat 
 
Index aláírás:  
megfelelő pontszámú dolgozat 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Genetika és az Általános patológia és patobiokémia tantárgyak sikeres 
teljesítése. 
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SEJTÉLETTAN I. 
Élettani Intézet 

Kredit: 3 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   28/10 
 
Tematika: 
A biológiai membránok felépítése, membránmodellek. Passzív és aktív 
transzportfolyamatok, endo- és exocitózis. ATP-ázok. Transzportfolyamatok 
szempontjából szimmetrikus és aszimmetrikus sejtek jellemzői. Határfelületeken 
keresztül lezajló transzportfolyamatok. Citoplazmatikus és belső 
membránstruktúrák közötti hasonlóságok és eltérések. Membránpotenciál, 
kábelsajátságok. Elektrotónusos potenciálváltozások jellemzői és sejtélettani 
jelentőségük. Az axonális akciós potenciál leírása. Konduktanciaváltozások 
szerepe az akciós potenciál kialakításában. Feszültségfüggő ioncsatornák, kapuzó 
mechanizmusok. A nátrium- és kálium-csatornák fajtái, farmakológiai 
szeparálhatóságuk. Feszültség- és áram-clamp, az ionáramok kinetikai analízise. A 
szívizomsejt akciós potenciálja és ionáramai, pacemaker mechanizmusok. 
Szívritmuszavarok. Az izomműködés molekuláris fiziológiája. Elektro- és 
farmakomechanikai kapcsolat a különböző izomtípusokban. Az ioncsatornák és 
transzporterek működésének ligandfüggő szabályozása. Intracelluláris 
szignalizáció. G-proteinek szerepe a jelátvitelben. Másodlagos hírvivők. A 
membránok és a citoszkeleton kapcsolata, a citoszkeleton szerepe a jelátvitelben. 
Humorális ágensek mint szabályozó tényezők (vérgázok, növekedési faktorok). 
Hormonhatások celluláris mechanizmusai. Szinaptikus ingerületáttevődés. A pre- 
ill. a posztszinaptikus neuron működése. Neurotranszmitterek. Speciális 
szinapszisok. Neuronok működése hálózatban. Epithelsejtek mint effektorok. A 
szenzoros receptorok működése. 
 
Kötelező irodalom:  
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve (részletek) 
 
Ajánlott irodalom:  
Angol nyelvű könyv: Coffin, J.M., Hughes, S.H. and Varmus, H.E. Retroviruses. 
CSHL Press, 1997, mely az interneten teljes mértékben hozzáférhető.  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
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Az élő sejt felépítésének, alapvető működésének, valamint az emberi test 
felépítésének és életműködéseinek ismerete. Alkalmasság a biológiai membránok 
felépítésének, a rajtuk zajló transzportfolyamatok, a sejtek elektromos 
tulajdonságainak, valamint a különböző sejten belüli szignalizációs folyamatok 
megismerésének elsajátításához. 
 
Évközi számonkérés:  
Évközi írásbeli tudásszint-felmérő dolgozatok 
 
Index aláírás:  
Előadások rendszeres látogatása. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III. és az Élettan tantárgyak sikeres teljesítése. 
 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KURZSOK 
 

A SEJTHALÁL BIOKÉMIÁJA 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 2 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   20/- 
10 héten keresztül heti 2 óra 
 
Tematika: 
1.hét  Az apoptózis molekuláris programja: kaszpáz proteáz 

család, kaszpáz gátló fehérjék és egyéb proteázok. A 
kaszpázok egyéb funkciói  

2.hét Az apoptózis molekuláris programjának génjei: A C. 
elegans és a Drosophila modell 

3.hét. Az apoptózis program indító és gátló fehérjéi: a bcl-2 
fehérje család  

4.hét  Az apoptózis program indítása: sejthalál receptorok 
Apoptózis az immunrendszerben  

5.hét . Az apoptózis molekuláris programja: a szöveti 
transzglutamináz  
  enzim. Alternatív sejtelhalási formák  
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6.hét.  Az apoptózis molekuláris programja: DN-ázok. 
Fagocitózis. Az apoptótikus sejtek immunmoduláló 
szerepe. 

7.hét  p53, daganatos betegségek  
8.hét  Stressz és apoptózis  
9.hét  Apoptózis és az idegrendszer  
10.hét Az apoptózis detektálása  
 
Kötelező irodalom:  
Apoptózis, Szerkesztette: Kopper László, Fésüs László, Medicina könyvkiadó Rt, 
Budapest, 2002  
 
Ajánlott irodalom:  
Minden előadáson az ajánlott cikkek másolatai kiadásra kerülnek. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Kollokviumi jegyet ajánlunk meg. A kurzus során elhangzott előadások témájának 
egyikét kiválasztják a hallgatók és ezt dolgozzák fel írásos esszé formájában.  
 
Évközi számonkérés: 
Önellenőrzés. 
 
Index aláírás:  
A kötelező előadásokon való részvétel, 3 hiányzás felett aláírás megtagadva. 
 
Érdemjegy javítás:  
Vizsgaidőszakon belül a TVSZ szerint 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgy sikeres teljesítése. 

 
AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX SEJTBIOLÓGIÁJA ÉS A 

SEJTADHÉZIÓ MOLEKULÁRIS ALAPJAI 
Anatómiai, Szövet- és Fejtlődéstani Intézet 

Kredit: 2 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/9 
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Heti 2 óra, összesen 14x2 =28 óra 
 
Tematika: 
2. hét: Az extracelluláris mátrix (ECM) makromolekulái: szerkezet, 

szupramolekuláris organizáció és funkció.  
3. hét: Proteoglikánok, glükózaminoglikánok.   
4. hét: A hialuronsav és receptora, a CD44. 
5. hét: Kollagének, elasztin, lamininek, fibronektin, tenaszcin. 
6. hét: A rostképződés mechanizmusa. A keresztkötések jelentősége. 
7. hét: ECM-sejt kölcsönhatások.   
8. hét: Az ECM szerepe a hisztogenezisben. 
9. hét: A membrana basalis, a porc ECM, a cornea ECM, az agy ECM 

molekuláris szerkezete, biológiai jelentősége. 
10. hét: Tumor matrix.  
11. hét: A sejtadhézió molekuláris alapjai. Az adhéziós molekulák felosztása. 
12. hét:  Integrinek. 
13. hét: Szelektinek, kadherinek, az Ig szupercsalád. A homing mechanizmusa, 

jelentősége. 
13.  hét: A specializált sejtjunkciók molekuláris szerkezete, funkciója. 
14. hét: Az ECM-sejtfelszín-citoszkeleton-kromatin kapcsolatai: a jelátvitel egyik 
lehetséges módja, fontossága a fenotípus szabályozásában. 
 
Kötelező irodalom:  
Sejt és környezete (Szabó Gábor, szerk.: Sejtbiológia, Medicina, Budapest, 2004 9. 
fejezet) 
Az előadók közreműködésével készített, a tantárgyfelelős által ellenőrzött 
sémákkal illusztrált „handoutok”. 
 
Ajánlott irodalom:  
Ajánlott kézikönyvek: 
Ádány, R., ed.: Tumor Matrix Biology. CRC Press, Boca Raton, 1995.  
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D.: Molecular 
Biology of the Cell. 3rd.ed., Garland, New York, 1994. 
Comper, D.W., ed.: Extracellular Matrix. Vols. 1,2. Harwood, Amsterdam,  1996.  
Hay, E.D., ed.: Cell Biology of Extracellular Matrix. 2nd ed. Plenum Press, 1991. 
Módis, L.: Organization of the Extracellular Matrix. CRC Press, Boca Raton, 1991. 
Reed, R.K., Rubin, K., eds.: Connective Tissue Biology. Integration and 
Reductionism. Portland Press, London, 1998. 
Richardson, P.D., Steiner, M., eds.: Principles of Cell Adhesion. CRC Press, Boca 
Raton, 1994.   
Ádány, R., ed.: Tumor Matrix Biology. CRC Press, Boca Raton, 1995.  



 47

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D.: Molecular 
Biology of the Cell. 3rd.ed., Garland, New York, 1994. 
Comper, D.W., ed.: Extracellular Matrix. Vols. 1,2. Harwood, Amsterdam,  1996.  
Hay, E.D., ed.: Cell Biology of Extracellular Matrix. 2nd ed. Plenum Press, 1991. 
Módis, L.: Organization of the Extracellular Matrix. CRC Press, Boca Raton, 1991. 
Reed, R.K., Rubin, K., eds.: Connective Tissue Biology. Integration and 
Reductionism. Portland Press, London, 1998. 
Richardson, P.D., Steiner, M., eds.: Principles of Cell Adhesion. CRC Press, Boca 
Raton, 1994.   
 
Ajánlott tudományos folyóirat: 
Matrix Biology (ed.: Olsen, B.R., megtalálható az Anatómiai Intézet könyvtárában)  
 
Internet: 
Javasolt a www.google.com keresőprogram használata a megfelelő angol 
kulcsszavak beütése után (pld. Laminin, nerve cell differentiation) 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak korszerű sejtbiológiai, molekuláris biológiai, 
molekuláris morfológiai, immunológiai, sejttenyésztési ismeretek integrálására, és 
ezáltal a korszerű orvosbiológiai kutatásban való aktív közreműködésre 
 
Évközi számonkérés: 
Két hetente egy rövid (5 kérdésből álló) „short-assay” teszt 
 
Index aláírás:  
Az előadások 60%-ának látogatása, az évközi tesztek legalább 50%-ának sikeres 
teljesítése 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel felvétele:  
A Sejtbiológia tantárgy sikeres teljesítése. 
 

FEHÉRJÉK POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSA 
Orvosi Vegytani Intézet 

Kredit: 2 
5. szemeszter 
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Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 
A fehérjék poszttranszlációs (posztszintetikus) mődosítása legfontosabb típusainak 
ismertetése: irreverzibilis (pl. proteolízis) és reverzibilis (pl. foszforiláció-
defoszforiláció) módosításokat katalizáló enzimek, működési mechanizmusuk és 
szabályozási lehetőségeik, fiziológiai jelentőségük. További poszttranszlációs 
módosítási lehetőségek (pl. adenilálás, alkilezés, ADP-riboziláció, glikozilálás stb.) 
és jelentőségük ismertetése. A fehérje módosítások kimutatásának módszerei.  
 
Kötelező irodalom:  
Sejt és környezete (Szabó Gábor, szerk.: Sejtbiológia, Medicina, Budapest, 2004 9. 
fejezet) 
Az előadók közreműködésével készített, a tantárgyfelelős által ellenőrzött 
sémákkal illusztrált „handoutok”. 
 
Ajánlott irodalom:  
a témához kapcsolódó, az előadók által ajánlott összefoglaló jellegű szakcikkek. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés: 
 
Index aláírás:  
részvétel az előadásokon, egy kiadott téma önálló feldolgozása 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgy sikeres teljesítése. 

 
HEMATOLÓGIAI1 ÉS HEMOSZTAZEOLÓGIAI2 DIAGNOSZTIKAI 

MÓDSZEREK 
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet1, Klinikai Kutató Központ2 

Kredit: 1 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 



 49

Előadás:   14 
Tematika: 
 
Lásd ODLA 5. szemeszter 
 
 

KLINIKAI KÉMIA I. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 3 
5. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Tematika: 
Lásd ODLA 5. szemeszter 
 

KLINIKAI KÉMIA II. 
 Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 3 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Tematika: 
Lásd ODLA 6. szemeszter 
 

TOXIKOLÓGIA1, TDM2 
 Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet, Igazságügyi 

Orvostani Intézet 
Kredit: 2 

5. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   14/6 
Gyakorlat:  14/6 
 
 
Tematika: 
Lásd ODLA 5. szemeszter 
 

THROMBOSIS KUTATÁS 
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Klinikai Kutató Központ 
Kredit: 3 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:    18/9 
Szeminárium:  10/0 
Gyakorlat:  14/5 
 
 
Tematika: 
Előadások (9x2 óra): 
I. Az artériás és vénás thrombosisok kialakulásának pathomechanizmusa 
II. A thrombosisok, thromboemboliák képalkotó és laboratóriumi eljárásokkal 
történő diagnosztikája 
III. Az alvadásgátló és fibrinolytikus therápiák elméleti alapjai és gyakorlati 
alkalmazása 
IV. A thrombocyta gátló therápiák elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazása 
V. A thrombocyták működésének molekuláris mechanizmusa 
VI. A thrombocyta kutatás speciális vizsgáló módszerei 
VII. Az érfal funkciója és szerepe az artériás thrombosisok kialakulásában 
VIII. Az öröklött thrombophiliák genetikai háttere  
IX. A thrombosisok epidemiológiája 
 
Szemináriumok (5x2 óra): 
Szemelvények a thrombosis kutatás legújabb eredményeiről I-V. 
(a hallgatók konzulens segítségével történő felkészülése tudományos közlemények 
ismertetésére és elemzésére) 
 
Gyakorlatok (2x7 óra): 
I. Thrombocyta-szuszpenzió preparálása és tesztelése 
II. Thrombocyta adhéziós vizsgálatok 
III.-IV. Thrombosis hajlam kiderítésére szolgáló molekuláris genetikai vizsgálatok 
V.A thrombocyta aggregáció és szekréció vizsgálata 
VI. Aszpirin rezisztencia vizsgálata 
VII. Thrombosis epidemiológiai gyakorlat 
 
Kötelező irodalom: 
RW Colman, VJ Marder, AW Clowes, JN George, SZ Goldhaber: Hemostasis and 
Thrombosis. Chapter 1: Overview of Hemostasis. Lippincott Williams and 
Wilkins, Philadelphia, 2006. 
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A thrombosis kutatás aktuális témáiból szelektált publikációk. 
  
Ajánlott irodalom:  
Boda Zoltán: Thrombosis és vérzékenység.  Medicina Kiadó, Budapest, 2006. 
Pfliegler György: Vénás thromboembolia. B+V Kiadó. Gyoma, 2001. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Megismertetni a hallgatókkal a thrombosisok kialakulásának mechanizmusát, a 
thrombosis diagnosztika és terápia jelenlegi állását. Azon módszerek 
megismertetése, melyek az általános biokémiai és molekuláris biológiai módszerek 
mellett speciálisak a thrombosis és haemostasis kutatásra. Szemelvények 
bemutatása a thrombosis kutatás legújabb eredményeiről, és képessé tenni a 
hallgatókat arra, hogy a thrombosis kutatás egy meghatározott területét átfogóan 
értékelni tudják.  
 
A hallgatók képessé válnak: 
- sejtbiológiai, genetikai, molekuláris genetikai, molekuláris biológiai, molekuláris 
morfológiai, immunológiai, sejttenyésztési számítástechnikai és műszeres 
analitikai ismeretei alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként 
tevékenykedni, 
- a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, 
- korszerű laboratóriumi műszereket, műszer-együtteseket üzemeltetni, 
- szakmai ismeretek önálló és szervezett formában való bővítésére, alkalmazására. 

 
Vizsgáztatási módszer: írásbeli, témabeszámoló a thrombosis kutatás egy 
meghatározott területéről. 

 
Évközi számonkérés:  
Önálló beszámoló a thrombosis kutatás egy megadott témájának területéről. 
Publikációk prezentálása, értékelése 
 
Index aláírás:  
Az évközi követelmények teljesítése, gyakorlati jegyzőkönyv kidolgozása. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hematológiai és hemosztázis vizsgáló módszerek tantárgy sikeres teljesítése. 
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BEVEZETÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBA 
Orvosi Vegytani Intézet 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   20/8 
 
Tematika: 
Lásd ODLA 6. szemeszter. 

 
CITOLÓGIAI DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

Patológiai Intézet 
Kredit: 1 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
 
Tematika: 
Lásd ODLA 6. szemeszter. 
 
 

MAKROMOLEKULÁK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/- 
7 héten keresztül heti 2 óra 
 
Tematika: 
1. hét: Fehérjék felépítésének alapvető összefüggései, makromolekuláris 

fehérjeszerkezetek meghatározása. Fehérjék szerkezetének hierarchiája, 
elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezet. Az  hélix és a 
 redő jellemzői. Másodlagos szerkezetek sematikus ábrázolása, topológiai 
diagramok. Szupermásodlagos szerkezeti elemek. Fehérjék kristályosítása. A 
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röntgenkrisztallográfia elvei. Az NMR elméleti alapjai. Többdimenziós NMR 
módszerek. Másodlagos szerkezetjósló programok. 

2. hét: Alfa-domén, alfa-béta és béta-redős szerkezetek. Négyhélixes nyaláb. Globin 
szerkezet. A hemoglobin szerkezete és funkciója. Összetekert hélixek, fibrózus 
fehérjék. Az -hélixek összerendeződésének szabályai. Az  hordós 
szerkezet. A nyitott  szerkezet. Az aktív centrum elhelyezkedése. 
Szekvenciális antiparallel -redő. Görög-kulcs motívum. Jelly roll motívum.  

3. hét: Példák az enzimkatalízisre. Proteázok csoportosítása. Szerin proteinázok 
általános jellemzői. A katalízis mechanizmusa. A specificitást meghatározó 
tényezők.  

4. hét: Alapvető DNS és RNS szerkezetek. A polinukleotidok építőkövei. 
Polinukleotidok elsődleges, másodlagos, harmadlagos szerkezete. DNS kettős 
hélix. A kettős hélix A-, B- és Z-formája. Az RNS másodlagos szerkezete. A 
tRNS szerkezete. 

5. hét: Fehérje-nukleotid kölcsönhatások. Prokarióta transzkripciós faktorok. 
Eukarióta transzkripciós faktorok. DNS polimeráz, reverz transzkriptáz. NAD-
függő dehidrogenázok. Kinázok.  

6. hét: Lipid struktúrák, lipoproteinek és membránfehérjék. Lipidek csoportosítása. 
Lipid aggregátumok formái. Fehérjék zsírsavval történő módosítása. A 
bakteriorodopszin és fotoszintetikus reakciócentrum szerkezete. Receptor 
fehérjék. Hidrofóbicitást jósló programok.  

7. hét: Poliszacharidok, glikoproteinek és proteoglikánok szerkezete. A 
poliszacharidok építőkövei. A cellulóz, a keményítő, a glikogén, a kitin, a 
heparin szerkezete és funkciója. Fehérjék glikozilálása. A vércsoportot 
meghatározó glikoszfingolipidek. A proteoglikánok szerkezete és funkciója. 

 
Kötelező irodalom:  
Tőzsér József, Bagossi Péter: Makromolekulák szerkezete és funkciója. (sillabusz, 
I. kötet) 
 
Ajánlott irodalom:  
Branden, C., Tooze, J. (1991) Introduction to protein structure (1st edition). Garland 

Publishing Inc., New York 
Branden, C., Tooze, J. (1999) Introduction to protein structure (2nd edition). Garland 

Publishing Inc., New York 
Bourne, P.E., Weissig, H. (2003) Structural bioinformatics. Wiley-Liss, Inc., 

Hoboken, New Jersey 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
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A hallgatónak alapszinten meg kell ismerniük a makromolekulák szerkezeti 
törvényszerűségeit, példákon kell bemutatni a fontos biológiai funkciókhoz 
kapcsolódó szerkezeti jellegzetességeket. Alapszinten el kell sajátítani és 
alkalmazni kell tudni a szerkezeti biológiai szemléletmódot.  
 
Évközi számonkérés: Nincs. 
 
Index aláírás: Az előadások legalább 30%-án való részvétel. 
 
Érdemjegy javítás: Javító vizsga. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Fizikai kémia (ea.) és a Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgyak sikeres 
teljesítése. 

 
MUNKAERŐPIACI ISMERETEK 

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 
Kredit: 1 

6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   14/5 
 
Tematika: 
Lásd ODLA 6. szemeszter 

RETROVIRÁLIS BIOKÉMIA 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   20/- 
öthetes blokkban a szemeszter közepén, hétfőnként délutáni időpontban.  
 
Tematika: 
Lásd ODLA 6. szemeszter 
 
 

TÁPLÁLKOZÁSBIOKÉMIA 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Kredit: 3 
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6. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:  28 
6 héten keresztül, heti 5 óra egy tömbben 
 
Tematika: 
1. hét 
A táplálékok energia tartalma, a szervezet energiaszükséglete, az alapanyagcsere 
fogalma és meghatározása, a kövérség kialakulásához vezető tényezők. A kövérség 
kóros következményei. Az ATP központi szerepe a sejtek energia háztartásában, az 
ATP keletkezéséhez vezetô biokémiai mechanizmusok. Az elektron transzport lánc 
és az oxidatív foszforiláció. A tápanyagok lebontásából származó AcCoA 
lebontása: a citrátkör 
 
2.hét 
Szénhidrát források, a szénhidrátok emésztése, a nem emészthetô szénhidrátok 
jelentősége a táplálkozásban. Szénhidrát szükséglet. Miért előnyösebbek komplex 
szénhidrátok a kristálycukor fogyasztásánál? Laktóz intolerancia. A szénhidrátok 
felszívódása. A felszívódott glükóz, galaktóz és fruktóz továbbalakítása a májban.
 A glikogén szintézis és szabályozása (májban, izomban). A glikolízis és 
szabályozása. NADH transzportrendszerek. A glükóz sorsa különféle szövetekben. 
A piruvát dehidrogenáz komlex felépítése, mûködése és szabályozása. A keletkezô 
AcCoA kapcsolódása májban és zsírszövetben a zsírsav és triacilglicerol 
szintézishez, általában pedig az energia felszabadító folyamatokhoz. A pentóz 
foszfát ciklus. Felépítés, funkció, reguláció. Szénhidrát anyagcsere a táplálkozások 
közötti periódusban: a glikogén lebontás és  szabályozása. Cori kör és glükóz 
alanin ciklus. Szénhidrátanyagcsere a táplálkozási szakban.  
 
3. hét  
A táplálék lipid komponensei. Esszenciális zsírsavak. "Jó és káros hatású" lipid 
összetételű diéta. Lipid szükséglet. A lipidek emésztése és felszívódása. Lipidek 
jelentősége a zsíroldékony vitaminok felszívódásában. A kilomikron keletkezése, 
összetétele, sorsa (lipoprotein lipáz funkciója, zsírsavból triacilglicerol szintézis a 
zsírszövetben, glicerol felhasználás a májban).A  máj lipid anyagcseréje a 
táplálkozási szakaszban I.: szénhidrátokból történô  zsírsav és triacilglicerol 
szintézis. A máj lipid anyagcseréje a táplálkozási szakaszban II.: koleszterol 
szintézis.A máj lipid anyagcseréje a táplálkozási szakaszban III.: foszfolipid 
szintézis, VLDL összeállítása. A VLDL sorsa (lipoprotein lipáz szerepe, IDL, LDL 
kialakulása, LDL receptor, LDL felvétele és metabolizmusa, HDL szerepe a 
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koleszterol anyagcserében.Triacil glicerol metabolizmus az éhezési szakban. Béta 
oxidáció és ketontest  
Képződés.A prosztanoidok szintézise és szerepe. Az "eszkimó diéta" értelmezése. 
A szénhidrát és a lipid anyagcsere integrációja: glükagon, inzulin és adrenalin 
receptorai, jelátviteli mechanizmusai, target enzimei 
 
4. hét 
A fehérjék táplálkozásélettani jelentősége. Esszenciális aminosavak. N 
egyensúly.Fehérje hiánytünetek. Vegetariánus táplálkozás. A fehérjék emésztése 
(intra és extracelluláris fehérje emésztés). Az aminosavak transzportja.A sejtek 
aminosav pooljának kialakítása. Az aminosavak lebontásában: N eltávolítási 
lehetôségek. A glutamát központi szerepe a N anyagcserében. Az urea és a 
glutamin ciklus. Az izom, az agy és az osztódó sejtek glutamin anyagcseréje.. Az 
aminosavak szénvázának sorsa. Glükogén és ketogén aminosavak. Alfa-ketosav 
dehidrogenáz reakció, béta oxidáció, C1 töredékek anyagcseréje (folát és B12 
vitaminok szerepe).A piruvát és alfa-ketoglutarát úton lebomló aminosavak. 
Szerepük a szervezetben.. A szukcinil-CoA és a fumarát útvonal aminosavai és 
szerepük a szervezetben. Az AcAcCoA és az oxálacetát útvonal aminosavai és 
szerepük a szervezetben. 
 
5.hét 
A nukleinsavak emésztése és felszívódása, mentési reakciók. A purin nukleotidok 
lebontása 
A pirimidin nukleotidok lebontása. A purin bázisok szintézise.A pirimidin bázisok 
szintézise 
Nukleotid koenzimek szintézise. Vízoldékony vitaminok. Zsíroldékony vitaminok 
 
6.hét 
Anorganikus vegyületek szerepe a szervezetben 
Vaskötő fehérjék, vas metabolizmus. A kalcium anyagcseréje. Nyomelemek 
biokémiai funkciói, hiánytünetek 
 
Kötelező irodalom:  
Elektronikus tankönyv mely az intézet honlapjáról letölthető: Biokémia és 
Molekuláris Biológia II. Anyagcsere Szerk. Fésüs László 
Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 
 
Ajánlott irodalom:  
Mann & Truswell: Essentials of Human Nutrition, Oxford University Press, 1998 
 
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint:  
A hallgatok a kollokviumi jegyet írásbeli  jegymegajánló dolgozat formájában 
szerezhetik meg. 
 
Évközi számonkérés:  
Önellenőrzés formájában, illetve jegymegajánló dolgozat keretén belül. 
 
Index aláírás:  
Kijelölt kötelező előadások látogatása, ahonnan 1 alkalom (5óra)  hiányzást van 
elfogadva, ennél több hiányzás esetén index aláírás megtagadva. 
 
Érdemjegy javítás:  
Vizsgaidőszakon belül a TVSZ szerint. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III. tantárgy sikeres teljesítése. 
 

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Elmélet:   14/5 
Gyakorlat:  14/5 
 
Tematika: 
Lásd: ODLA 6. szemeszter 
 

VÁLOGATOTT FEJEZETEK IMMUNOLÓGIÁBÓL 
Immunológiai Intézet 

Kredit: 2 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   20/- 
 
Tematika: 
 
Lásd: ODLA 6. szemeszter 
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7-8. SZEMESZTER 
KÖTELEZŐ KURZUSOK 

 
JOURNAL CLUB 

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 
Kredit: 2 

7. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
 
Tematika: 
 
A hallgatók az első alkalommal kiadott publikációs listáról (mely az előző év 
legjelentősebb biokémiai és molekuláris biológiai témájú publikációit tartalmazza) 
szabadon választanak publikációkat,amelyeket tanulócsoportokat alkotva 
előzetesen együtt dolgoznak fel otthoni munka során, majd együtt és a feladatokat 
megosztva a cikk részeit prezentálják tanulótársaik előtt a szemináriumon. A 
hallgatók feladata továbbá, hogy megadott szempontok szerint értékeljék az adott 
publikációt, emeljék ki milyen új ismereteket szereztek a cikk segítségével. A 
jelenlevő oktató mintegy koordinátorként vesz rész a szemináriumon, illetőleg az 
előzetes felkészülést segítendő útmutatást ad a cikkek értelmezéséhez, 
feldolgozásához. A felkészüléshez a hallgatók felhasználhatják a Biokémia és 
molekuláris biológia tananyag témába illő részeit, illetve bármilyen egyéb 
tudásanyag forrást (internetes adatbázisok stb). 
 
Kötelező irodalom:  
Az aktuáliasan kijelölt publikációk ismerete 
 
Ajánlott irodalom:  
Biokémia és Molekuláris Biológia Sillabusz I, II, III, szerkesztette Fésüs László 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgató szerezzen jártasságot adott referencia közlemények felkutatásában, a új 
publikációk követésében, azok elektronikus vagy nyomtatott formában való 
megszerzésében. Képessé kell válni arra, hogy közlemények ábraanyagát, 
módszertani részét a hallgató értelmezni tudja, szükség esetén, segítséggel, az olvasott 
módszerek előnyeit, hátrányait átlássa, korábbi ismereteivel összevesse. 
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A hallgatóknak a képzés végeztével képessé kell válniuk a laboratóriumi 
kutatócsoportban a kísérletek előkészítésére, illetve a kísérletek egészben vagy 
egyes részeinek önálló elvégzésére. A kapott kísérleti eredményeket tudniuk kell 
értelmezni, értékelni. Ehhez nyújt nagy segítséget, ha megtanulják követni a 
szakirodalmat, tudják az új módszereket adaptálni, továbbfejleszteni, amihez a  
szakirodalmat ki tudják keresni és azt képesek értelmezni. 
 
Évközi számonkérés:  
A cikkreferálás teljesítménye alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató 
 
Index aláírás:  
Az összes órán való részvétel kötelező. 
 
Érdemjegy javítás:  
A vizsgaidőszakon belül szóban tett beszámolóval . 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia III.és az Angol szaknyelv II. tantárgyak 
sikeres teljesítése. 
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BIOKÉMIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 
KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 

Klinikai Kutató Központ 
Kredit: 10 

7. szemeszter 
 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
10 héten keresztül heti 20 óra 
 
Tematika: 
Bekapcsolódás a molekuláris és fehérje biokémia területén a kutatómunkába. Egy 
kutatócsoport keretében részvétel a napi kutató munkában, gyakorlat szerzése a 
kísérletek megtervezésében, előkészítésében a kísérletek elvégzésében és az 
eredmények kiértékelésében. A kísérletek elvégzéséhez szükséges irodalom 
tanulmányozása. A kutatócsoport által az adott kísérletsorozatban alkalmazott 
módszerek elsajátítása. A Klinikai Kutató Központban a molekuláris és genetikai 
szintű kutatómunka elsősorban a hemosztázisban és a thrombus képződésben 
szerepet játszó fehérjék, enzimek, sejtek szabályozott működésének megismerése 
és klinikai jelentőségére, ill. a kóros folyamatok genetikai és biokémiai okainak 
megismerésére irányul. A kutatómunka célja a nyert ismeretek alkalmazása a 
betegségek kialakulásának, okainak feltárása, új diagnosztikai lehetőségek 
kifejlesztése,  
 
Kötelező irodalom:  
az adott gyakorlati témához kapcsolodó 5 közlemény 
 
Ajánlott irodalom:  
Aktuális gyakorlati téma irodalma 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: az orvosi laboratóriumi 
munkára vonatkozó egészségvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi és 
tűzrendészeti előírásokat, az orvosi laboratóriumi műszerek működésének elveit, 
módszerek kémiai, fizikai és biológiai alapjait, az alapvető biometriai, illetve 
matematikai-statisztikai módszereket és tudja alkalmazni azokat a szerzett 
információk, adatok feldolgozásához és értékeléséhez, modern számítástechnika 
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orvosi laboratóriumi, lehetőségeit, a tevékenységhez kapcsolódó jogi szabályozást, 
az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai munkaszervezés kérdéseit; 
képesek: a laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai módszerek 
értékelésére, továbbá új módszerek bevezetésére, beleértve a szükséges műszeres 
vizsgálatokat is, a szerzett tapasztalatok, eredmények és összefüggések 
felismerésére, ezek megfelelő dokumentálására és az ezekből levonható általános 
következtetések megfogalmazására, a laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartására, megadott szempontok 
alapján önálló biometriai, illetve matematikai-statisztikai analízisek elvégzésére, 
szakmai ismeretek önálló és szervezett formában való bővítésére, alkalmazására, 
költségszemléletű gondolkodásra, interperszonális kapcsolat kialakítására, a 
csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve annak megszervezésére, 
munkájukat hivatásszerűen, az etikai normák betartásával végezni, 
Az orvosi kutatólaboratóriumi analitikus alkalmas: sejtbiológiai, genetikai, 
molekuláris genetikai, molekuláris biológiai, molekuláris morfológiai, 
immunológiai, sejttenyésztési számítástechnikai és műszeres analitikai ismeretei 
alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a 
modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, módszertani 
hibák kiderítésére („trouble shooting”) és azok korrigálására, korszerű 
laboratóriumi műszereket, műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő 
laboratóriumok, kísérleti állatházak felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
adott munkahely munkafolyamatainak szervezésére. 
 
Évközi számonkérés:  
ötfokozatú gyakorlati jegy az évközi munka és a jegyzőkönyvek alapján. 
 
Index aláírás:  
a gyakorlatokon való részvétel 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Sejtbiokémia és a Sejt- és szövettenyésztés  tantárgyak sikeres teljesítése. 
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BIOKÉMIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 
KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
Kredit: 10 

7. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
 
Tematika: 
Fehérjék analízise: fehérje tisztítás, elválasztás, elektroforézis, Western blot, 
immunprecipitáció. Nukleinsavak analízise: DNS/RNS izolálás sejtekből és 
szövetekből, minőség-ellenőrzés, elektroforézis, Sothern blot. PCR technikák: 
primerek tervezése, PCR amplifikáció, RT-Q-PCR, mikroarray analízis alapjai. 
Bioinformatika: biológiai, szekvencia és fehérje adatbázisok használata. 
 
Kötelező irodalom:  
Biokémia és Molekuláris Biológia I. Negyedik kiadás, 2004. Szerkesztette: Fésüs 
László; 
 
Ajánlott irodalom:  
Biokémia és Molekuláris Biológia III. Sejt és Szervbiokémia. Harmadik kiadás, 2002. 
Szerkesztette: Fésüs László; illetve  az adott kísérletekkel, alkalmazott módszerekkel 
kapcsolatos tudományos cikkek. 
aktuálisan használt tudományos folyóiratok 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgató legyen képes egyszerűbb kísérletek önálló megtervezésére, azok 
konzultáció utáni önálló kivitelezésére, gyakorolja be a műszerek használatát, és 
értékelje ki kísérleteinek eredményeit, tudjon adatbázisokat önállóan használni. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
a gyakorlatokon való részvétel 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
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A Sejtbiokémia és a Sejt- és szövettenyésztés tantárgyak sikeres teljesítése. 
 
 

FARMAKOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 
Gyógyszerhatástani Tanszék 

Kredit: 10 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat (nappali/levelező):  200/70 
tömbösített; napi 8 óra 5 héten keresztül (nappali) 
 
Tematika: 
A tantárgy kurrikuluma során bemutatásra kerülnek a modern kísérletes 
farmakológia ismertebb eljárásai (köztük molekuláris biológiai módszerek), 
továbbá azok szerepe a gyógyszerkutatás preklinikai fázisában. Az ismertetett 
metodikák kapcsán említésre kerülnek a főbb farmakológiai kutatási területek is, 
különös tekintettel az emésztőrendszerre, a központi idegrendszerre, a 
kardiovaszkuláris rendszerre, valamint az onkológiára. 
 
Ajánlott irodalom: 
Tósaki Árpád: A gyógyszerhatástan válogatott fejezetei. Egyetemi jegyzet. 
Debreceni Egyetem, 2007. 
Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 
2006. 
Dombrádi Viktor (szerk.): Molekuláris biológiai módszerek. Egyetemi jegyzet. 
Debreceni Egyetem, 2007. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: 
Alapvető a bemutatott metodikák ismerete, valamint a tájékozottság az 
élettudományban alkalmazott fontosabb kutatási módszerekkel kapcsolatban, 
különös tekintettel a gyógyszerfejlesztésre. Továbblépésként fontos az ezekkel 
szerezhető eredmények értékelésének képessége is a hallgató részéről. 
 
Évközi számonkérés: 
A hallgatóknak minden gyakorlaton jegyzőkönyvet kell vezetniük, melyet minden 
hét utolsó gyakorlata után be kell mutatni a gyakorlatvezetőnek. A gyakorlatvezető a 
heti teljesítményt egy ötfokozatú jeggyel értékeli. 
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Index aláírás: 
A hallgatónak minden általa látogatott gyakorlatról jegyzőkönyvvel kell 
rendelkeznie. Az elmulasztott gyakorlatok a szorgalmi időszakban – a 
tantárgyfelelőssel való egyeztetés alapján – pótolhatók. A hallgató által mulasztott 
és nem pótolt gyakorlatok száma a szorgalmi időszak lezárulásakor nem haladhatja 
meg az összes gyakorlat (nappali: 200 óra; levelező: 70 óra) 30%-át. 
 
Érdemjegy kialakítása: 
Az érdemjegy kialakítása a gyakorlaton mutatott aktivitás és a jegyzőkönyvek 
alapján történik. Az ötfokozatú gyakorlati jegy az évközi jegyek kerekített (fél - x.5 
- alatt lefelé; fél - x.5 – esetén, illetve e fölött felfelé) számtani közepével egyenlő. 
 
Érdemjegy javítás: 
Az ötfokozatú gyakorlati jegy javítására nincs lehetőség. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: 
Az általános farmakológia alapjai tantárgy sikeres teljesítése. 

 
IMMUNOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 

Immunológiai Intézet 
Kredit: 10 

7. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:  200/70 
tömbösített (5 hét) 
 
Tematika: 
Az antigén-ellenanyag kapcsolódásán alapuló analitikai módszerek (ELISA, 
áramlási citometria, immunoblot, immunhisztokémia, fluoreszcens mikroszkópia) 
Az antigén-ellenanyag kapcsolódását követő másodlagos reakciókon alapuló 
módszerek 
(precipitáció, agglutináció) 
A komplementrendszer működésének vizsgálata 
Az antigén-ellenanyag kapcsolódásán alapuló preparatív módszerek 
(immunoszorbens technika)  
Az immunológiailag kompetens sejtek funkcionális vizsgálata  
A makrofágok funkciói (fagocitózis, NO termelés), a citotoxicitás különböző 
formái, késői típusú túlérzékenység (DTH) 
A T-limfociták aktiválása, citokin kimutatási módszerek, hízósejt degranuláció, 
passzív kután anafilaxis 
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Kötelező irodalom:  
Immunológiai módszerek, Szerkesztő: Erdei Anna, Medicina Könyvkiadó, 2006. 
 
Ajánlott irodalom:  
Immunbiológia (Szerkesztők: Gergely János és Erdei Anna) Medicina Könyvkiadó 
Rt. 2000. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak immunológiai ismeretei alkalmazásával a 
korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a modern 
kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát végezni, a 
szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani hibák 
kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
A gyakorlati jegy megállapítása a hallgató által készített laboratóriumi 
jegyzőkönyv és az évközi számonkérések alapján történik. Az értékelésbe 
beleszámít a gyakorlatért felelős oktató véleménye is a hallgató munkájáról, 
szakmai tudásáról, hozzáállásáról. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén 
az Intézet az aláírást megtagadja.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Immunológia és az Állatkísérleti alapismeretek (ea.) tantárgyak sikeres 
teljesítése. 
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IMMUNOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 10 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
tömbösített (5 hét) 
Megjegyzés: maximálisan 4 fő/szemeszter 
 
Tematika: 
Alapvető sejttenyésztési ismeretek elsajátítása 
Antigének tisztítása, kovalens kötése hordozó fehérjékhez 
Immunizálási protokolok 
Monoklonális antitestek előállítása  
Antitestek jellemzése, tisztítása 
Immunassayk fejlesztése 
 
Kötelező irodalom:  
Immunológiai módszerek, Szerkesztő: Erdei Anna, Medicina Könyvkiadó, 2006. 
 
Ajánlott irodalom:  
Immunbiológia (Szerkesztők: Gergely János és Erdei Anna) Medicina Könyvkiadó 
Rt. 2000. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak immunológiai ismeretei alkalmazásával a 
korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a modern 
kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát végezni, a 
szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani hibák 
kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
A gyakorlati jegy megállapítása a hallgató által készített laboratóriumi 
jegyzőkönyv és az évközi számonkérések alapján történik. Az értékelésbe 
beleszámít a gyakorlatért felelős oktató véleménye is a hallgató munkájáról, 
szakmai tudásáról, hozzáállásáról. 
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Évközi számonkérés:  
Hetente beszámoló az elvégzett munkáról. 
 
Index aláírás:  
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén 
az Intézet az aláírást megtagadja.  
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsga 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Immunológia és az Állatkísérleti alapismeretek tantárgyak sikeres teljesítése. 

 
IMMUNOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI GYAKORLAT 

III. sz. Belgyógyászati Klinika 
Kredit: 10 

7. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
tömbösítés, 5x40 óra/hét, összesen 200 óra 
Megjegyzés: maximálisan 4 fő/szemeszter 
 
Tematika: 
A gyakorlat a következő szakterületeken történik: 
1. általános szerológia 
2. autoantitestek szerológiája 
3. sejtes vizsgálatok klinikai immunológiában 
4. molekuláris genetikai módszerek klinikai immunológiában 
 
Kötelező irodalom:  
 
Ajánlott irodalom:  
Klinikai immunológia, Szerkesztette: Czirják László, Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 2006 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  

1. az elsajátított módszerek önálló használatának bemutatása  
2. a megismert módszerek alkalmazási lehetőségeinek ismerete 
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Évközi számonkérés:  
Időnkénti és záró elbeszélgetés 
 
Index aláírás:  
Aktív jelenlét és jegyzőkönyvvezetés 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Immunológia és az Állatkísérleti alapismeretek (ea.) tantárgyak sikeres 
teljesítése. 

 
MOLEKULÁRIS MORFOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI 

GYAKORLAT 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

Kredit: 10 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
heti 15 óra gyakorlat 
 
Tematika: 
Az extracellulari matrix molekularis organizációjának vizsgálatára alkalmas 
molekularis morfológiai módszerek 
Molekularis morfológiai módszerek az extracellularis matrix molekuláknak az 
idegszövet fejlődésében és regenerációjában betöltött szerepének vizsgálatára 
Az agytörzs és a gerincvelő szenzoros és motoros rendszereinek vizsgálata 
molekularis morfológiai módszerekkel 
A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata molekuláris morfológiai és fiziológiai 
módszerekkel 
Molekularis morfológiai és fiziológiai módszerek a fájdalom és fájdalom 
csillapítás szolgálatában álló neuronalis rendszerek vizsgálatára 
Ioncsatornák, neurotranszmitterek és neurotranszmitter receptorok vizsgálata 
molekuláris morfológiai és fiziológiai  módszerekkel 
 
Kötelező irodalom:  
A módszerekről szakkönyvekben és szakfolyóiratokban megjelent leírások. Az 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársai által készített sillabuszok. 
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Ajánlott irodalom:  
A módszerekről szakkönyvekben és szakfolyóiratokban megjelent leírások. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak sejtbiológiai, molekuláris morfológiai, ismeretei 
alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a 
modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani 
hibák kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
A hallgatóknak alaposan el kell sajátítaniuk legalább három molekularis 
morfológiai és/vagy fiziológiai kutatólaboratóriumi módszert, és ismerniük kell e 
módszerek elkalmazási területeit és korlátait. Tanári felügyelet mellett be kell 
kapcsolódniuk az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyik 
kutatólaboratóriumának munkájába. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Funkcionális neuroanatómiai vizsgáló módszerek és a Mikroszkópos technikák 
tantárgyak sikeres teljesítése. 
  

 
MOLEKULÁRIS MORFOLÓGIAI KUTATÓLABORATÓRIUMI 

GYAKORLAT 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

Kredit: 10 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   200/70 
heti 15 óra gyakorlat 
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Tematika: 
A sejtfelszíni molekulák és magfehérjék eloszlásának vizsgálatára alkalmas 
fluoreszcenciás módszerek. Sejtek fluoreszcens antitestekkel történő jelölése. 
Fluoreszcens minták optikai szeletelése konfokális mikroszkóppal, 3D 
rekonstrukció. Membrán mikrodomén szerkezetének vizsgálata konfokális 
mikroszkóppal. Membránfehérjék kolokalizációjának vizsgálata konfokális 
mikroszkóppal. Fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatása mikroszkópos vagy 
áramlási citometriás fluoreszcencia energia transzfer segítségével. Fehérje 
mobilitás mérése a sejtmembránban vagy a sejtmagban fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkóppal.  
 
Kötelező irodalom:  
Kijelölt fejezetek az alábbi könyvekből 
Biofizika (szerk. Damjanovich-Fidy-Szöllősi, Medicina, Budapest, 2006) 
A módszerekről szakkönyvekben és szakfolyóiratokban megjelent leírások. 
 
Ajánlott irodalom:  
A módszerekről szakkönyvekben és szakfolyóiratokban megjelent leírások. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: 
A hallgatók legyenek alkalmasak sejtbiológiai, molekuláris morfológiai ismereteik 
alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a 
modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát 
végezni, a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani 
hibák kiderítésére és azok korrigálására, korszerű laboratóriumi műszereket, 
műszeregyütteseket üzemeltetni, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak 
felügyeletét ellátni, működésüket biztosítani 
 
Évközi számonkérés:  
Heti rendszerességgel a jegyzőkönyv bemutatása, kijavítása, beszámoló a tanultakról, 
angol nyelvű cikk referálása 
 
Index aláírás:  
A bemutatott jegyzőkönyvek és beszámoló elfogadása, a cikk referálás elfogadása. 
A hallgatóknak alaposan el kell sajátítaniuk legalább három molekuláris 
morfológiai módszert, és ismerniük kell e módszerek elkalmazási területeit és 
korlátait. Tanári felügyelet mellett be kell kapcsolódniuk a Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoportjának munkájába. 
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Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Funkcionális neuroanatómiai vizsgáló módszerek és a Mikroszkópos technikák 
tantárgyak sikeres teljesítése. 

 
SEJTBIOLÓGIAI, SEJTÉLETTANI KUTATÓLABORATÓRIUMI 

GYAKORLAT 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Élettani Intézet 

Kredit: 10 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:  200/70 
5 héten keresztül heti 40 óra 
 
Tematika: 
Az alapvető élettani laboratóriumi ismeretek kibővítése. Oldatkészítés, ozmolaritás 
és pH mérés gyakorlatának rutinszerű elsajátítása. Sejtizolálási és sejttenyésztési 
technikák megismerése, elsajátítása, gyakorlása. Elektrofiziológiai mérések 
alapvető eszközeinek megismerése, a feszültség-clamp technika részleteinek 
megismerése. Áramlási citométer és laser scannning citométer alkalmazása. 
Optikai (hagyományos és konfokális) és nem-optikai (atomerő) mikroszkópos 
technikák alapjainak és alkalmazásának elsajátítása. A fluoreszcens festékek 
használatának megismerése. 
 
Kötelező irodalom:  
Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika (Medicina, 2006, részletek) 
 
Ajánlott irodalom:  
Biofizikai Mérések gyakorlati jegyzet (Debreceni Egyetemi Jegyzet, 2001) 
Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika (Medicina, 2006, részletek) 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A sejtek felépítésének és működéseinek ismerete. Alkalmasság a 
kutatólaboratóriumokban alkalmazott különböző módszerek (ozmolaritás mérése, 
pH mérése, elektrofiziológiai mérések, áramlási citometriás mérések, fluorescens 
jelölőanyagok használata, mikroszkópok alkalmazása) elsajátításához. 
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Évközi számonkérés:  
ötfokozatú gyakorlati jegy az évközi munka alapján. 
 
Index aláírás:  
A gyakorlatokon való részvétel. 
kapcsolódniuk az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyik 
kutatólaboratóriumának munkájába. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Sejt- és szövettenyésztés és a Sejtélettan I. tantárgyak sikeres teljesítése. 

 
SZAKDOLGOZAT 

Klinikai Kutató Központ 
Kredit: 20 

8. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   340/110 
 
Tematika: 
Orvostudományi kutatásokat szolgáló, laboratóriumi munka, amelynek célja a 
fiziológiás és patológiás véralvadás mechanizmusának mind jobb megismerése, 
szerepének tisztázása különböző betegségek kialakulásában vagy fenntartásában, 
mint a veleszületett vagy szerzett vérzékenység, vénás vagy artériás trombózis, 
összefüggések vizsgálata gyulladásos betegségekkel a klinikum minden területén. 
Kutató laboratóriumi eszközök és módszerek, technológiák használatának 
elsajátítása, mint különböző hullámhosszú fényt elnyelése vagy szórása, 
lumineszcencia, fluoreszcencia, molekulaszőrők, sejttenyésztés, protein izolálás, 
fehérje szerkezet és funkció összefüggés vizsgálata, kompjuter kémia, fág 
technológia, DNS, RNS vizsgálatok, mikroszkópia és képanalízis alklamazása az 
élettudomány területén. 
 
Kötelező irodalom:  
A szakdolgozat témakörében 5-20 tudományos folyóíratban megjelent közlemény. 
 
Ajánlott irodalom:  
Adott témában, a témavezető ajánlása alapján legalább egy kézikönyv. 
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Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
Önálló kísérletes munka végzése és értékelése. A munka témája és célja 
megismerése után a hallgató részt vesz  a kísérleti munka szakmai és költség terve 
elkészítésében, a munka megszervezésében és elvézésében, az eredmények 
értékelésében. A munka során legalább három technológiát, módszert (statisztikait 
is) alkalmaz.  
Évközi számonkérés:  
A szakdolgozat készítése során 1,2,3,4,5 érdemjegyek valamelyikével kell a hallgató 
munkáját értékelni, dokumentált anyag alapján, az alábbi periódusonként: 
  40 óra a munka témájának és céljának megértése, irodalmazás  

20 óra a munka- és költségterv elkészítése  
40 óra módszerek elsajátítása és leírása 
120 óra kísérletes munka, napi munkaterv készítés kísérletek kivitelezése, 

eredmény értékelés 
120 óra az eremények és értékelésűk összesítése, esetleg ismételendő 

kísérletek elvégzése 
 
Index aláírás:  
Az évközi számonkérés alapján. Ha bármelyik részfeladat érdemjegye elégtelen, az 
aláírás megtagadható 
 
Érdemjegy javítás:  
Ha az évközi számonkérés alapján adott jegyet a hallgató nem fogadja el, akkor  a 
kísérletes munka anyagi vonzatát is fegyelembe véve, 40 órában biztosítani kell a 
fenti óraszámon kívüli lehetőséget és a dokumentáció alapján  az érdemjegy újra 
értékelhető. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
 

LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETI MUNKA 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 6 
8. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   160/55 
 
Tematika 
A koagulációt és a thrombocyta adhézió megismerése, azokat befolyásoló peptidek 
válogatása fágtechnológiával. A peptidek jellemzése a thrombosis képződését 
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modellező, in vitro thrombin generációs módszerrel, áramlási kamrával  és in vivo 
majmokon végzett kísérletekkel (ez utóbbi esetben a szakdolgozó csak a kísérletek 
értékelésébe kapcsolódik be). Biokémiai- és immunológiai módszerekben és 
különböző áramlási kamrák (planparalell, cone and plate)  használata, a 
thrombocyta adhézió tanulmányozása különböző áramlási körülmények között. 
 
Kötelező irodalom 
a témához kapcsoldó legújabban publikált, minimum 5 angol byelvű közlemény. 
 
Ajánlott irodalom 
Platelets 
 
Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
A kísérletekbe való bekapcsoldás először megfigyelés, majd a kísérletek önálló 
elvégzése szintjén. A kísérleti  és költségterv elkészíése, a kísérlet elvégzése, majd 
eredményének értékelése. 
Évközi számonkérés:  
A fentiek napi bemutatása, a jegyzőkönyvben dokumentált munka 1-5 érdemjeggyel 
töténő minősítése, leglább 5-ször a szemeszter folyamán. 
Index aláírás:  
Az évközi számonkérés alapján legalább közepes érdemjegy esetén.  Hianyzásokat 
pótolni kell. A16 óránál több hiányzás esetén nem kaphat aláírást a hallgató. 
Érdemjegy javítás:  
Mvel évközi munka átlagolása alapján történik az erdemjegy képzése, javításra az 
adott évközi jegyek utáni közvetlen egy hétben van mód, a kísérletek ismétlésével 
és megfelelő dokumentálásával. Amennyiben anyagi lehetőségek korlátozzák a 
kísérlet ismétlését, nincs mód a javításra. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele 
Az alapozó modul minden tantárgyának teljesítése. 
 
 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KURZUSOK 
 

MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK AZ 
ONKOLÓGIAI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN 

Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 
Kredit: 1 

7. szemeszter 
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Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   8/3 

- levelezőknél tömbösítve, egy alkalommal 3 óra 
- nappali tagozatnál a szemeszter 1-8. hete, hetente 1 alkalom 

 
Tematika: 
1. előadás: Tumoros transzformáció, a daganatok kialakulásának molekuláris 

történései. A daganatok növekedésének, fejlődésének kinetikája és egyéb 
tulajdonságai. A szöveti invázió és metastasis képződés molekuláris 
mechanizmusai.  

2. előadás: Familiáris tumorok keletkezésének molekuláris mechanizmusai 
és laboratóriumi diagnosztikája. (Legfontosabb familiáris danatok; 
heterozigótaság elvesztése; BRCA1 és BRCA2 gének mutációi emlő és 
ovárium tumorokban; a RET onkogén mutációi medulláris pajzsmirigy 
carcinomában) 

3. előadás: Microsatetlita instabilitás vizsgálata onkológiai kórképekben. 
(microsatelliták fogalma, típusai, lokalizációja, kimutatásuk módszerei; 
jelentőségük a sporadikus colon tumorok és a HNPCC kialakulásában) 

4. előadás: Kromoszóma eltérések vizsgálata hemato-onkológiai 
megbetegedésekben. (Transzlokációk mechanizmusa, típusai, jelentősége és 
kimutatásának módszerei. A t(9;22) átrendeződés vizsgálata krónikus myeloid 
és akut limfoid leukémia esetében.) 

5. előadás: Prognosztikai vizsgálatok jelentősége hemato-onkológiai 
betegségekben. (ALL, CLL, CML legfontosabb prognosztikai faktorai és ezek 
kimutatásának módszertana.) 

6. előadás: Keringő tumorsejtek kimutatása szolid tumorok esetében 
(tumorsejt dúsítás, citokeratin, maspin expresszió meghatározása, 
metastatizáló hajlam előrejelzése) 

7. előadás: Minimális reziduális betegség (MRD) vizsgálata hemato-
onkológiai kórképekben. (MRD fogalma kimutatásának módszerei., IgH, 
TcRg génátrendeződés vizsgálata.) 

8. előadás: Onkológiai betegségek szűrésének molekuláris biológiai 
módszerei (familiáris tumorok, exfoliálódó tumorsejtek kimutatása colon és 
bronchus carcinoma esetében) 

 
Kötelező irodalom:  

1. Kopper László: Molekuláris célpontok a daganatokban. Magyar 
Tudomány, 2006/3 286. o. 

2. Matolcsy András dr.: Új szemlélet a krónikus myeloid leukaemia 
diagnosztikájában és terápiájának monitorozásában. Orvosi Hetilap 
145:2603-2609, 2004 
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3. Rajnai Hajnalka, Bödör Csaba, Reiniger Lilla dr., Timár Botond dr., 
Csernus Balázs dr., Szepesi Ágota dr.,Csomor Judit dr., Matolcsy András 
dr.: Új lehetőség a krónikus myeloproliferativ betegségek 
diagnosztikájában - a JAK2 mutáció kimutatás. Orvosi Hetilap 147:2175-
2179, 2006. 

4. Dr. Kajtár Béla, Dr. Jáksó Pál, Dr. Kereskai László, Dr. Lacza Ágnes, Dr. 
Méhes Gábor, Dr. Bodnár Mária Anna, Dr. Dombi J. Péter, Dr. Gasztonyi 
Zoltán, Dr. Egyed Miklós, Dr. Iványi János László, Dr. Kovács Gábor, 
Dr. Marton Éva, Dr. Palaczki Aranka, Dr. Petz Sándor, Dr. Tóth Péter, 
Dr. Sziládi Erzsébet, Dr. Losonczy Hajna, Dr. Pajor László: Prognosztikai 
faktorok komplex vizsgálata krónikus lymphocytás leukémiában. Orvosi 
Hetilap 148:737-743, 2007. 

5. Nagy, M. dr. és mtsai: A T-sejt receptor gamma-génátrendeződés 
vizsgálata lymphoproliferativ kórképekben polimeráz láncreakció 
segítségével. Orvosi Hetilap;140:2441-2444, 1999. 

6. Matolcsy, A. dr és mtsai: A minimális reziduális betegség kimutatása B-
sejtes tumorok esetében az immunglobulin nehézlánc génre specifikus 
polimeráz láncreakció segítségével. Orvosi Hetilap;141:1403-1406, 2000. 

7. Klein, I. dr. és mtsai.: A medullaris pajzsmirigyrák molekuláris genetikai 
vizsgálata. Orvosi Hetilap;140:2739-2746, 1999. 

8. Oláh, É. dr. és mtsai.: Örökletes daganatos megbetegedések (örökölt 
rákhajlam és rákszindrómák). Orvosi Hetilap 140:451-466, 1999 

 
Ajánlott irodalom:  
http://www.medical-tribune.hu/index.php?cid=112 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
A hallgató sajátítsa el a tumoros transzformáció, a daganat kialakulás molekuláris 
történéseit szolid tumorokban és hematoonkológiai betegségekben, értse meg a 
familiáris tumorok kialakulását magyarázó molekuláris mechanizmusokat, sajátítsa 
el a DNS és RNS alapú molekuláris genetikai diagnosztika alapjait  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
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A Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek tantárgy sikeres teljesítése. 
 

SEJTÉLETTAN II. 
Élettani Intézet 

Kredit: 3 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 
A biológiai membránok felépítése, membránmodellek. Passzív és aktív 
transzportfolyamatok, endo- és exocitózis. ATP-ázok. Transzportfolyamatok 
szempontjából szimmetrikus és aszimmetrikus sejtek jellemzői. Határfelületeken 
keresztül lezajló transzportfolyamatok. Citoplazmatikus és belső 
membránstruktúrák közötti hasonlóságok és eltérések. Membránpotenciál, 
kábelsajátságok. Elektrotónusos potenciálváltozások jellemzői és sejtélettani 
jelentőségük. Az axonális akciós potenciál leírása. Konduktanciaváltozások 
szerepe az akciós potenciál kialakításában. Feszültségfüggő ioncsatornák, kapuzó 
mechanizmusok. A nátrium- és kálium-csatornák fajtái, farmakológiai 
szeparálhatóságuk. Feszültség- és áram-clamp, az ionáramok kinetikai analízise. A 
szívizomsejt akciós potenciálja és ionáramai, pacemaker mechanizmusok. 
Szívritmuszavarok. Az izomműködés molekuláris fiziológiája. Elektro- és 
farmakomechanikai kapcsolat a különböző izomtípusokban. Az ioncsatornák és 
transzporterek működésének ligandfüggő szabályozása. Intracelluláris 
szignalizáció. G-proteinek szerepe a jelátvitelben. Másodlagos hírvivők. A 
membránok és a citoszkeleton kapcsolata, a citoszkeleton szerepe a jelátvitelben. 
Humorális ágensek mint szabályozó tényezők (vérgázok, növekedési faktorok). 
Hormonhatások celluláris mechanizmusai. Szinaptikus ingerületáttevődés. A pre- 
ill. a posztszinaptikus neuron működése. Neurotranszmitterek. Speciális 
szinapszisok. Neuronok működése hálózatban. Epithelsejtek mint effektorok. A 
szenzoros receptorok működése. 
 
Kötelező irodalom:  
Fonyó A. : Az orvosi élettan tankönyve (részletek) 
 
Ajánlott irodalom:  
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve 
 
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint:  
Az élő sejt felépítésének, alapvető működésének, valamint az emberi test 
felépítésének és életműködéseinek ismerete. Alkalmasság a biológiai membránok 
felépítésének, a rajtuk zajló transzportfolyamatok, a sejtek elektromos 
tulajdonságainak, valamint a különböző sejten belüli szignalizációs folyamatok 
megismerésének elsajátításához. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Sejtélettan I. tantárgy sikeres teljesítése. 

 
 

TUMORVÍRUSOK ÉS ONKOGÉNEK 
Mikrobiológiai Intézet 

Kredit: 2 
7. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:  20 
 
Tematika: 
Később hirdetjük ki. 


