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vezetésével epigenetika témakörben

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Alkalmazott Biológia Az élő anyag kémiai és biológiai jellemzői a szerkezet és működés kapcsolatrendszerében. Az eukarióta

sejtek belső rendje, az anabolitikus és katabolitikus biokémiai utak és folyamatok, jelátviteli
mechanizmusok. Az alapszövetek morfológiai jellemzői és alapfunkciói.
Az ontogenezis és a teratogenezis biológiai vonatkozású kérdéskörei. A tulajdonságok átöröklődésének
módjai: Mendeli genetika, komplex öröklődés. A genomiális inprinting. Az emberi gének azonosítása, a
génproduktumok és a sejtműködés kapcsolatrendszerei és ezek vizsgálatának lehetőségei. A
génállományban bekövetkező változások lehetséges okai, formái és következményei: a mutációk. A
génmutációkkal és kromoszóma rendellenességgel járó gyakori klinikai kórképek jellemzői. Genetikai
szűrővizsgálatok. Genetikai tanácsadás. A molekuláris genetika és biológia eredményeinek felhasználása
és alkalmazása a betegségek diagnosztizálásában és egyes betegségek újszerű, egyénre szabott
terápiájának lehetőségei. A gyakorlatokon mikroszkópos sejttani, szövettani, sejtszövettani vizsgálatokat
végeznek a hallgatók és megismerik az alapszövetek általános szerkezetét, egyes szöveti szervek
felépítését, valamint az embrionális szervképződményeket. Ezen kívül antropometriai alapmérések és
indexek meghatározása is történik.

Klinikai Genetikai
Alapismeretek

Az örökítő anyag szerkezete és szerveződése. A kromoszómák morfológiája és csoportosítása. A
kariogram értelmezése. A kromoszóma vizsgálatok időpontjai. A mendeli genetika klinikai vonatkozásai.
Az örökítő anyag mutációja és hatása a geno- illetve fenotípusra. A veleszületett fejlődési
rendellenességek és betegségek csoportosítása és etiológiája. A klinikai genetikai vizsgálatok formái és
jelentősége. A leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességek jellemzői, feltételezhető okai, korai
felismerési lehetőségeik. A genetikai tanácsadás. A molekuláris genetika és a genomika alapjai, vizsgáló
eljárásai és felhasználási lehetőségei a gyógyításban és a megelőzésben.

Molekuláris Biológiai
Vizsgálómódszerek

A tantárgy részletesen bemutatja a kórokozók (vírusok, baktériumok), daganatos sejtek,
anyagcserezavarok és egyéb betegségek kimutatására alkalmas technikákat. A sejteket alkotó
makromolekulákra és az eukarióta sejtek felépítésére vonatkozó ismeretek felfrissítése, rövid
összefoglalása. Az immuncitokémiai módszerek megértéséhez feltétlenül szükséges immunológiai háttér
rövid ismertetése. A fluoreszcencia elvének, fluoreszcens mikroszkóp működésének összefoglalása, és
fluoreszcens festékek ismertetése. Immuncitokémia, FACS (áramlási citometria), ELISA. Fehérjék
kimutatása Western blot technikával. Nukleinsavak kimutatása: polimeráz láncreakció, gélelektroforézis,
in situ hibridizáció (FISH), chip technika. Molekuláris genetika. Lipidek, szénhidrátok kimutatása. Minden
technikánál példák a gyakorlati alkalmazásra. Online adatbázisok és használatuk ismertetése.

Daganatbiológia A tantárgy tárgyalja a daganatbiológia történetét, a tumorok kialakulásának különböző genetikai, illetve
környezeti okait, a kóros fenotípusú sejtek és szövetek jellemzőit, és ennek molekuláris biológiai
hátterét, a tumor és az immunrendszer viszonyát, illetve a lehetséges terápiás eljárásokat a
kemoterápiától a csontvelő transzplantáción át a célzott génterápiás kísérletekig.

Mire képes ma az
őssejtterápia?

Az elmúlt években a médiában közkedvelt témává vált az őssejtterápia. Számtalan hiteles és kevésbé
hiteles forrásból hallhatjuk, milyen újabb és újabb sikereket és áttöréseket sikerült elérni ezen a
területen, és milyen csodálatos gyógyulást ígérnek a különböző klinikák ezen különleges sejtek
segítségével. A kurzus megkísérli nagy vonalakban áttekinteni az őssejtekről napjainkban elérhető
ismereteket, és bemutatni terápiás felhasználásuk valós lehetőségeit és korlátait.

Alkalmazott Genetika Az alapképzésben már elsajátított ismeretekre támaszkodva részletes ismertetésre kerülnek a
klinikumban alkalmazott molekuláris genetikai (RFLP, Southern blot, PCR, chip technika, DNS array
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módszerek, stb) és citogenetikai vizsgálóeljárások. Gyakran előforuló örökletes betegségek genetikai
alapjai, kromoszóma- és génmutációs megbetegedések, ezek felismerése, szűrési és diagnosztikus
lehetőségei. Prevenciós lehetőségek. Polimorfizmusok és mutációk összehasonlítása. Környezeti
tényezők és genetikai kölcsönhatások kapcsolatának elemzése ökogenetikai kórképek alapján. Minor
gének, additív génhatás, és poligénes/multifaktoriális öröklődés jelentőségének ismertetése. A Humán
Genom Projekt, mint a gének azonosításának módszere. A génterápia értelmezése, célja, lehetőségei és
határai. Farmakogenetkia/farmakogenomika, az egyénre szabott terápia lehetőségei.

A klasszikus genetikától
az epigenetikáig

The lecture discusses the basics of cell biology focusing on the storage and expression of genetic
information. After discussing classical genetic rules introduces the epigenetic mechanisms of
mammalian gene regulation, including DNA methylation, histone modifications, genomic imprinting, also
introducing associated disregulations. The subject emphasizes epigenetic background of several
diseases: how loss of proper epigenetic control leads to human disease. Discussing epigenetic changes
during development, subject also refers to main questions of stem cell biology and cloning including
pluripotency and therapeutic use and promises of stem cells.

Őssejtbiológia The lecture first introduces the concept of stem cells, and defines embryonic and tissue stem cells.
Overwievs their different proliferative and developmental potential changing with the stages of
development/ontogenesis. Later on, cell-cell communication in multicellular organisms and the
transcriptional and epigenetic changes during development and cell differentiation will be discussed, as
well as cell reprogramming and therapeutic/reproductive cloning.
We will differentiate between the constant self-renewal of human tissues and the regeneration of
injuries, also noting the differences in the regenerative capacity of humans and animals. Our key
question is, how stem cells are and can be used in different field of medicine, like in therapy of cancers,
autoimmune and degenerative disorders. During this we will also reveal the relationship between stem
cells and cancer, and the concept of cancer stem cells
Subject also refers to the ethical issues related to stem cell research and therapy. Those very new and
the most developing fields of stem cell research, like tissue engineering and tissue printing will be also
discussed.
Moreover, key papers in the stem cell field will be discussed, and the participants will be asked to
prepare short talks regarding the relevance of stem cell research for their own profession.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Alkalmazott Biológia gyakorlatok - Szövettan, genetika, embriológia témájú mikrozkópos laboratóriumi gyakorlatok
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immunomodulatory function of mesenchymal stem cells
isolated from various mouse tissues: bone marrow,
spleen, thymus and aorta wall

INTERNATIONAL
IMMUNOLOGY, 2010
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hatása
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A genetikán is túl - Az epigenetika előretörése és orvosi
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epigenetics and its clinical aspects].
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