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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Az elmúlt évtized során extrém nagy mennyiségű omikai 
adat vált nyilvánosan elérhetővé. Az adatok feldolgozása 
folyamatos, az orvosbiológiai felhasználása minimális rész-
ben történt meg. Munkacsoportunk célja megoldatlan 
klinikai problémákra válaszokat találni a rendelkezésre álló 
adatok felhasználásával. Kiemelt érdeklődési területünk a 
génkifejeződés szabályozása. Az elmúlt néhány évben több 
onkológiai szempontból releváns transzlokációról sikerült 
bizonyítani, hogy egy sejtspeci� kus, magas aktivitással ren-
delkező szuperenhanszer és egy onkogén fúziója által indít-
ják be a daganatsejtek proliferációját. A szuperenhanszerek 
kromatin szintű markerekkel bioinformatikai módszerekkel 
azonosíthatóak. A szuperenhanszerek működésének kulcs-
fehérjéit most térképezik, esetenként gátló kismolekulák is 
elérhetőek. Ilyen kulcsfehérje a BRD4 mely egy bromodo-
mén fehérje, szerepe az acetilált hiszton végek felismerése 
és ezáltal az enhanszer és promóter régiók összekapcsolása. 
Jelenleg több klinikai vizsgálat zajlik a BRD4 gátlószerek 
hatékonyságának tesztelésére malignus betegségekben. 
Kutatásunk során a szuperenhanszerek működésének to-
vábbi részleteit kívánjuk megismerni. Kiemelt � gyelmet 
szentelünk az emlődaganatoknak mivel esetükben nagy 
mennyiségű multi-omikai adat érhető el. Jelentős alapku-
tatások molekuláris szinten térképeztek már több emlőda-
ganat sejtes modellt és ezen adatok szabadon elérhetőek 
további kutatások számára. Kiegészítve a jelentős számú 
klinikai genomikai projekttel, jó esély van a szuperenhan-
szerek szerepének jobb megismerésére a tumorok kialaku-
lásában, sztrati� kációjában és új kezelési megközelítések 
azonosításában.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Munkacsoportunkban in vitro és in silico technikák elsajátí-
tására van lehetőség. Fő érdeklődési területünk a génkifeje-
ződés és szabályozásának vizsgálata teljes genomi szinten 
sejtes rendszerekben. Ezért a hozzánk jövő hallgatók meg-
tanulják az emlődaganat eredetű sejtek tenyésztését, ke-
zelését, manipulálását, DNS és RNS izolálást, minőségelle-
nőrzést PCR és QPCR techikákat. Az adatelemzési technikák 
belépő szakasza az RNS szekvenálási adatelemzés Galaxy 
platformon, később R programozási környezetben végez-

zünk a genomikai adatok statisztikai adafeldolgozását és 
az adatábrázolást. A gépi tanulási módszerek használata az 
adatelemzés harmadik szakasza. Mindezen technikák célja 
a tudományos eredmények disszeminációja és a publikáció 
ezért a hallgatók ezen a téren is szakértői felkészítést kap-
nak.
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