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Gimnáziumi évek (2003-2007)
 Emelt szintű nyelvi-humán tagozat: 

Osztályfőnök: Tuzáné Mák Zsuzsanna

Biológia tanár: Heiling Jolán



Főiskolai képzés 2007-2010: 

Eszterházy Károly Egyetem TTK

 Biológia BSc. Szak, laboratóriumi kutató szakirány

 Tudományos diákköri tevékenység (Kémiai és Élelmiszerkémiai 

Tanszék): Probiotikus baktériumok vizsgálata emésztési modellben

 Meghatározó oktatók:

Dr. Légrády György

Sejtbiológia

Dr. Szarvas József

Mikrobiológia, 

Élelmiszerkémia

témavezető

Dr. Pál Károly

Molekuláris 

biológia

 Érdeklődés a sejtbiológia 

és molekuláris biológia 
iránt

 Mozgalmas egyetemi 

élet



Egyetemi képzés 2010-2012:

Debreceni Egyetem ÁOK

 Molekuláris biológia MSc. Szak, immunológia, sejt-és mikrobiológia szakirány

 Tudományos diákköri tevékenység (DE AGTC Állattenyésztési Tanszék): Musculus longissimus dorsi

proteomikai elemzése juhokban

2012. évi Tudományos Diákköri Konferencia, Biokémia szekció: 2. helyezés

 Meghatározó oktatók: 

Dr. Czeglédi Levente Dr. Gulyás

Gabriella

 Kutatómunka alapjainak elsajátítása

 Kutatásmódszertan és laboratóriumi feladatok megismerése 

 Specializálódás a molekuláris biológiai technikákon belül a 

genetikai és fehérjevizsgálati módszerekre

 Első tudományos folyóiratcikk kísérleteinek elvégzése, 

kézirat megírása           doktori képzés lehetősége 



Doktori (PhD) képzés: 2012-2017
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézet

Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport

Kettős témavezetés:

Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna

egyetemi tanár, PTE

Dr. Czeglédi Levente

egyetemi adjunktus, DE



A fájdalom

Típusai

Nociceptív fájdalom

 Heveny fájdalom: olyan érzés, amely potenciális szöveti károsodásokkal járó sérülések 

veszélyére figyelmeztet (védekező mechanizmus)

 Azonnali hatás: autonóm (vegetatív) idegrendszerre: vérnyomás emelkedése, szívdobogás, 

szapora légzés, elsápadás, ájulás

 Tartós (krónikus) fájdalom: központi idegrendszeri változások eredménye

 A kiváltó ok megszűnése után is érezhető

 A mechanizmusa nem ismert

 Pl. ízületi gyulladás, neuropátia (idegkárosodás), fantom fájdalom

 Megváltozott munkaképesség, életminőség romlása

 Nincs megfelelő terápia

Lelki eredetű, megfelelő szervi eltéréssel nem magyarázható

Súlyos fájdalom

A beteg mindennapi életét jelentősen befolyásolja

Pszichogén fájdalom

Neuropátiás fájdalom



A korszerű fájdalomcsillapítás alapjai:

nem-szteroid gyulladás gátlók

Orrdugulás,

Gége ödéma Fülcsengés, 

hajvesztés

Hányinger, 

hányás,

gyomorfájdalom,

gyomorfekély,

vérzés 

Véres széklet,

vesekárosodás

Gyorsult 

szívverés

Légúti

szűkület

Viszkető

kiütés

• A neuropátiás fájdalmat nem csökkentik

• A hatásmechanizmus ugyan az

• Sok mellékhatás



Fő érdeklődési területeink

Fájdalommodellek és nociceptív

folyamatok vizsgálata 

(neuropátiák, migrén, tumoros 

fájdalom)

 Ízületi gyulladás és 

hiperalgézia/allodínia vizsgálata 

(krónikus artritisz, osteoartritisz)

Légúti gyulladás és hiperreaktivitás

vizsgálata (endotoxin, COPD)

Fájdalom érzékelő receptorok 
„célmolekulák”

Gerincvelői
ideg

gerincvelő

Elkerülő 
magatartás, 
Érzelmi reakció

Érzőideg végződés

• hőt, 

• tapintást, 

• fájdalmat, 

• izomfeszülést 

• ízt érzékel



A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések hármas 

funkciója

3. Távolabbi testtájakon

gyulladás-

és fájdalom-

csökkentő

funkció

2. Helyi

gyulladás-keltő funkció: 

értágulat,

gyulladásos sejtek 

aktiválása
1. Érző 

funkció:

Fájdalom-

közvetítés

KAPSZAICIN-

ÉRZÉKENY

ÉRZŐIDEG-

VÉGZŐDÉS

TRPV1

TRPA1



A csípős paprika – hogyan hat?

Kapszaicin: a csípős paprika 

alkaloidja

Hatásainak leírása magyar

kutatók nevéhez fűződik: Hőgyes

Endre, Jancsó Miklós, 

Szolcsányi János

Fájdalomcsillapító hatás: 

kapszaicin tapasz (ízületi 

gyulladás, neuropátiás fájdalom)

Érzőideg-végződéseken hat
kapszaicin



Doktori kutatási témám:

Krónikus alhasi fájdalom és 

endometriózis



Az endometriózis: 

súlyos, tartós hasi fájdalommal járó komplex 

megbetegedés
 3. leggyakoribb oka a nők kórházi 

ápolásának

 Méhnyálkahártya található a méhűrön kívül

 Több szerv is érintett lehet (húgyhólyag, 

bélrendszer, hashártya)

 Komplex betegség: meddőség, 

gyulladásos komponensek, krónikus 

fájdalom

 Terápiája nem megoldott: 

fájdalomcsillapítás, hormonális 

fogamzásgátlók, műtét

Endometriózis

Normál 
Méh-
nyálkahártya



Vizsgálati módszereink (transzláció)
Pécsi Tudományegyetem Szülészeti-és Nőgyógyászati Klinika közreműködésével

 Kapszaicin receptor 

mennyisége emelkedett

 A fájdalomérzet 

erőssége arányos a 

receptor mennyiségével

Állatmodellek: az endometriózis

tüneteinek tanulmányozása

Emberi műtéti 

minták: az embereket 

szeretnénk gyógyítani

 Genetikai vizsgálat: a célmolekula (receptor) 

hírvivő RNS mennyiségének meghatározása 

(mRNS)

 Fehérjeszintű vizsgálatok: a sejtmembránban 

lévő „kész” receptorok vizsgálata

 Fájdalom mértékének mérése



Jövőbeli perspektívák

 A receptor mennyisége utalhat az 

endometriózis súlyosságára (új 

biomarker)

 Új lehetséges terápiás (gyógyszer) 

célpont: a receptor gátlása pozitívan 

befolyásolhatja a betegség lefolyását

 Központi idegrendszeri változások 

feltérképezése (fájdalommal 

kapcsolatba hozható területeken)

„mustárolaj 

receptor”
„kapszaicin

receptor”

Tranziens Potenciál 

Vanilloid 1 receptor

Tranziens Potenciál 

Ankyrin 1 receptor



Az endometriózis világnapja: március 13

Céljai:

• Az endometriózis

ismertségének növelése

• Tapasztalatcsere



Miért éri meg kutatói pályára lépni?
 Tudás: az élettani folyamatok működésének megértése

 Innováció: mi az a gyakorlati probléma, klinikai kérdés, ami 

megválaszolásra vár?

 Kutatás: saját tervek, ötletek megvalósítása             nemzetközi 

folyóiratcikkek írása; kreativitás

 Ígéretes életpálya: jól definiálható rövid-, közép-és hosszú távú célok

 Hazai vagy nemzetközi karrier lehetősége

Mi szükséges ahhoz, hogy ezeket elérjük?
 Kíváncsiság, kreativitás

 Csapatmunka

 Szorgalom

 Elhivatottság

 Család és barátok támogatása



Mit kaptam a Molekuláris Farmakológiai 

Kutatócsoporttól ezalatt az 5 év alatt?

Kutatói szemléletet és tudást



Szakmai elismerést

Richter Gedeon NYRT. 

Talentum Alapítvány Kutatási 

Támogatás 2017

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 

DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ

2017

Mit kaptam a Molekuláris Farmakológiai 

Kutatócsoporttól ezalatt az 5 év alatt?



Tudományos konferencia részvételek

 Magyar Idegtudományi Társaság 
Kongresszusai (2013, 2014)

 Magyar Élettani Társaság Konferenciái 
(2014, 2015)

 Magyar Membrántranszport Társaság 
Konferenciája (2017)

 Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társaság Konferenciái 
(2016, 2018)

 Magyar Farmakológiai Társaság 
Konferenciája (2016)

 Magyar Gyógyszertani Társaság 
Kongresszusa (2017)

 Congress of Croatian Physiological
Society (2013, Rijeka, Horvátország)

 20th International Symposium on
Regulatory Peptides (2014, Kyoto, Japán)

 Neuropeptides Conference (2016, 
Aberdeen, Skócia)

 13th International Symposium on VIP, 
PACAP and Related Peptides (2017, 
Hong Kong, Kína)

 Pain Mechanisms and Therapeutics 
Conference (2018. június, Taormina, 
Szicília)

 The 11th FENS Forum of Neuroscience
(2018. július, Berlin Németország)

Mit kaptam a Molekuláris Farmakológiai 

Kutatócsoporttól ezalatt az 5 év alatt?



Tudományos folyóirat cikkek

Mit kaptam a Molekuláris Farmakológiai 

Kutatócsoporttól ezalatt az 5 év alatt?



Kedves kollégákat 

Mit kaptam a Molekuláris Farmakológiai 

Kutatócsoporttól ezalatt az 5 év alatt?



KÖSZÖNÖM 

A 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET!

Kérdés?


