
Témavezető

Arató András

A veleszületett immunitás szerepe immunmediált 

gastrointestinalis kórképekben (Coeliakia, ételallergia 

okozta enteropathia, IBD)

Role of innate immunityin immunomediated gastrointestinal 

disorders (coeliac disease, food allergy induced enteropathy, 

inflammatory bowel disease)

Czövek Dorottya 
Légzésmechanikai vizsgálatok csecsemőkortól a kora 

felnőttkorig

Measurement of respiratory mechanics from infancy to 

adolescence

Cseh Áron
Gyulladásos bélbeteg gyermekek életminőségének 

javítása

Improving the quality of life of children with inflammatory 

bowel disease

Dezsőfi Antal
Gyermekkori májbetegségek korszerű diagnosztikája. 

Májátültetett gyermekek nyomonkövetése

Diagnosis in pediatric liver diseases. Follow up of liver 

transplanted children

Fekete Andrea
Hemodinamikai és genetikai faktorok szerepe az akut és 

krónikus allograft nefropátia patomechanizmusában.

The role of haemodinamic and genetic factors in the 

pathomechanism of acute and chronic allograft nephropathy

Hodrea Judit
A szénhidrát anyagcsere molekuláris szabályozása 

diabétesz mellituszban

Molecular regulation of carbohydrate metabolism in diabetes 

mellitus

Hosszú Ádám

A vesetranszplantáció során kialakuló 

iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új 

lehetőségei

Novel options for the treatment of ischemia/reperfusion 

injury associated with kidney transplantation

Jermendy Ágnes
Az újszülöttkori hypoxiás ischaemiás encephalopathia 

kezelési stratégiáinak optimalizálása

Optimizing therapeutic strategies of neonatal hypoxic 

ischemic encephalopathy

Körner Anna

A cirkadián és szezonális ritmicitás szerepe a diabetes 

mellitus akut és krónikus szövődményeinek 

kialakulásában és progressziójában

Role of seasonal anc circadian rhythmicity in the 

development of chronic complication and progression of 

diabetes mellitus

Nagy Krisztián Craniofacialis fejlődésbiológiai és klinikai vonatkozásai
Craniofacial developmental biology and its clinical 

applications

Pap Domonkos 

Molekuláris célpontok és potenciális hatóanyagok az 

akut vesebetegség terápiájában

Potiential target molecules and therapeutic agents for acute 

kidney injury

Reusz György
Az uraemia és transzplantáció kardiovaszkuláris hatásai 

gyermekkorban

Cardiovascular effects of renal failure and transplantation in 

childhood

Seri István Perinatalis stroke Perinatalis stroke

Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója  program témái az I. Sz. Gyermekklinikán  



Szabó Attila

A krónikus allograft nefropátia és vesekárosodás 

pathomechanizmusának, genetikai hátterének és 

terápiájának vizsgálata

Studying of pathomechanism, genetic background and 

therapy of chronic allograft nephropathy

Szabó Attila Gyermekkori Long COVID szindróma Long COVID syndrome in children

Szabó Miklós
Hypothermia alkalmazása újszülöttkori hypoxiás-

ischaemiás encephalopathia kezelésében

Use of hypothermy in the treatment of hypoxic-ischemic 

encephalopathy of neonates

Tory Kálmán Gyermekkori öröklődő vesebetegségek Hereditary kidney disorders in childhood

Tóth-Heyn Péter

Az újszülött és gyermekgyógyászati intenzív ellátás 

morbiditását és mortalitását befolyásoló tényezők 

vizsgálata, különös tekintettel a szénhidrát anyagcsere 

primer és secunder zavaraira

Examinations of factors influencing the morbidity and 

mortality of pediatric intensive carefocus on the 

carbohydrate metabolism

Vannay Ádám
A vese akut és krónikus károsodása során kialakuló 

szöveti remodelling mechanizmusának vizsgálata

Investigating the mechanism of tissue remodeling in acute 

and chronic kidney damage.


