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a fogorvosi gyakorlatban” 

című MTA doktori pályázatáról 

 

Tematikailag két részre különül el az értékezés, a mikrobiológiai elemzésre és a protetikai 

megoldásokra. Az első rész az orális mikrobiota természetes és intervenciós változásait 

vizsgálja, valamint a léziókhoz kapcsolódó Candida fajok inváziós tulajdonságait célozza. A 

második olyan protetikai megoldásokat mutat be, amelyekkel az életminőség alapjaiban 

javítható. Az értekezésben bemutatott munkásság eredményének tartom, hogy mikrobiális 

tényezőket azonosított szájüregi laphámrákos elváltozások felszínén, a lokális mikrobiotára és 

az életminőségre előnyös antimikrobás beavatkozásokat írt le, valamint az életminőséget 

lényegesen javító protetikai megoldásokat vezetett be. 

 

Észrevételek, kérdések 

A Bevezetésben az incidencia kiugró növekedéséről, valamint a populáció újabb rétegeinek 

növekvő reprezentáltságáról ír, de ennek számszerű adatai, dinamikája alig derülnek ki az 

értekezésből. A hivatkozott szakirodalomban is magas arányban fordulnak elő két 

évtizedesnél is idősebb források. A Nemzeti Rákregiszterből számos szempont szerint le lehet 

kérdezni az ezredforduló óta gyűjtött éves országos incidencia adatokat. Milyen megbízható 

adatforrások léteznek a Nemzeti Rákregiszter indítása előtti hazai adatokról? Azok 

adatgyűjtési módszere és időintervalluma miben tér el a Nemzeti Rákregiszterétől? Végül is 

mi emelkedett 40 év alatt 31-szeres mértékben? A szegedi központ teljesítményadata vagy a 

valódi incidencia? Ha az utóbbi, akkor hogyan lehetett retrospektíven kiküszöbölni a 

betegutak lehetséges változásából származó torzítást, pl. az incidencia nevezőjét alkotó 

populációban kialakult esetek más központokban ellátását?  

Szokatlan megoldás, hogy az értekezés fejezeteit tartalomban meghaladja a Függelék. Ez a 

megoldás különösen zavaró a 4. táblázatban, amely lényeges körülményre a teljes Függelék 

szintjén hivatkozik lábjegyzetben feltüntetés helyett és az alfejezetben több kérdés is 

megválaszolatlanul marad. Miért alkalmaztak két olyan módszert, amelyek lényegesen eltérő 

sarjadzó gomba eredményre vezettek? Az alfejezetben szereplő mennyiségi adatokat melyik 

„izolálhatósági” megközelítéssel és milyen módszerrel (sorozathígítás, kalibrált kioltás, stb) 

határozták meg? Melyik érték közelíti jobban az in vivo szituációt? A csíraszám adatokat az 

értekezés hol a transzport közeg ml-ben mért térfogatára, hol a daganatfelszín cm
2
-ben mért 



felszínére vonatkoztatja. A mintavételi eljárás alapján hogyan feleltethető meg a két 

különböző mértékegység egymásnak? Mivel magyarázható, hogy az inváziós enzim projekt 

77+/-38 csíraszámával szemben a laktoperoxidáz projekt beavatkozás előtti, analóg adata kb. 

5 nagyságrenddel magasabb, azaz kb. 10
7
 csíraszám olvasható le az oszlopdiagramról. Az 

utóbbiak közül melyik érték közelíti jobban az in vivo szituációt? 

Szintén a Candida izolátumok mennyiségi viszonyait érinti, hogy az egyik tézispont szerint az 

„egészséges kontroll területen” nem fordulnak elő (ami pl. ellentmondásban áll a fentebb 

észrevételezett 4. táblázattal), míg a másik szerint az egészséges kontrollok – nyilván nem 

zéró - értékeit „számban meghaladják” a betegek értékei, amit egyébként 4. ábra is 

alátámaszt.  Az eredményeket szintetizálva milyen általános érvényű következtetéseket lehet 

levonni a candidák szerepéről az egészséges szájüregben? 

Amikor a Candida inváziós enzimeredményeket daganatokozó szempontból interpretálja a 

szöveges fejezetben (32. o) említett gyengítés is és a tézispontban szereplő cáfolás is 

helytelen, mert tercier prevenciós megközelítéssel megbízhatóan nem lehet etiológiai tényezőt 

vizsgálni, még kevésbé kizárni. Legfeljebb a tudományos közleményekben gyakran használt 

„nem támasztja alá” értékelés alkalmazható. 

A további mikroorganizmusok esetében is alapvetően mennyiségi változásokon alapulnak az 

eredmények. Mivel magyarázható, hogy az aminfluoridos projektben a kiindulási baktérium 

csíraszámokat 2 nagyságrenddel alacsonyabbra mérték, mint a többiben? Történt-e becslés a 

csíraszám meghatározás bizonytalanságára vagy a tumorstádiummal összefüggő változásaira? 

A laktoperoxidáz projektben történt-e becslés az "eltűnő" ill. "megjelenő" taxonómiai 

egységek csíraszámának detektálhatósági küszöbére ill. az értekezés szerint "nehezen 

magyarázható" változásokat lehet-e mennyiségi és ökológiai szempontok ill. az endogén 

mikrobiota alapján magyarázni? 

 

Összefoglaló vélemény 

Dr. Nagy Katalin munkásságából kiemelem, hogy a szájüregi carcinomák utógondozásban a 

tudományos közösség érdeklődésre számot tartó, kreatív, előremutató és az életminőséget 

javító beavatkozásokat alapozott és vezetett be, ezért számára az MTA doktori cím odaítélését 

támogatom 

 

Dr. Kónya József, egyetemi tanár 

az MTA doktora 

 


