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Bírálat 

 

Bíró Tamás: „Sejtfelszíni receptorok és jelátviteli rendszerek szerepe a sejtproliferáció 

szabályozásában” című MTA doktori értekezéséről. 

 

Bíró Tamás, rövid formában megírt doktori értekezésében az elmúlt 10 év kutatásairól számol 

be a jelátvitel szerepéről a proliferáció és differenciálódás szabályozásában. A disszertáció 

szöveges része 21 oldal, ezt egészítik ki a tartalomjegyzék, saját és hivatkozott publikációk 

jegyzéke, a pályázó scientometriai adatai, a köszönetnyilvánítás, illetve az értekezés nagy 

részét kitevő függelék, amelyben az értekezésben felhasznált 2000-2009 között készült 22 

tudományos közleményt olvashatjuk. A pályázat szövege tömör, de szabatos, jól olvasható, 

nyelvtani, vagy fogalmazási hibák nem zavarják megértését. Az értekezés magyar szöveges 

része 5 fejezetre tagolódik: (1) bevezetés, (2) célkitűzések, (3) az elvégzett vizsgálatok, 

módszerek, (4) eredeti tudományos eredmények, és (5) az eredmények hasznosíthatósága. Én 

még egy „eredmények megbeszélése” fejezetet szívesen olvastam volna, ahol magyarul 

szintetizálni lehetett volna az elmúlt évek saját tudományos eredményeit, illetve a közben 

publikált nemzetközi kutatási eredményeket. A dolgozat jobb érthetősége érdekében szívesen 

láttam volna egy rövidítések jegyzékét is. Mindezek ellenére úgy érzem, hogy ez a rövid 

forma korlátaival együtt tökéletesen megfelel annak a célnak, hogy összefoglalva 

megismerjük a pályázó munkásságát, eredményeit, kutatásainak jelentőségét. Aki 

részletesebben kíváncsi az egyes témákra, megtalálja a nemzetközi tudományos szűrőkön 

átment, függelékben található leírásokban. A pályázó szempontjából, az is az előnye, hogy a 

rövid formában erősen lecsökken a hibázás lehetősége (ami egy hosszabb értekezésben 

óhatatlanul is előfordul), így a bíráló nem tehet mást, mint egyértelműen de teljesen jogosan 

dicsérje, a gyakorlatilag hiba nélküli dolgozatot. 

 

A pályázó scientometriai adatai meggyőzően bizonyítják, hogy a pályázó igen komoly és 

jelentős tudományos tevékenységet folytatott az elmúlt 10 évben. A PhD fokozat megszerzése 

óta 60 közleményben szerepelt, melyből első és utolsó szerzős közleményeinek száma 29. Az 

utolsó számadat bizonyítja, hogy Bíró Tamás a közlemények alapjául szolgáló munkákban 

fontos, vezető szerepet töltött be. A közlemények nemzetközileg is jelentős színvonalát és 

hatását mutatja a 240 feletti összesített impakt faktor, és az 571 független idézet. A pályázó az 

értekezésben ebből 22 közleményt mutat be, melyek összesített impakt faktora 101,8. Ezek az 
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adatok egyértelműen mutatják, hogy Bíró Tamás scientometriai szempontból mindenképpen 

jogosan pályázik az MTA doktora címre. 

 

A bevezetésben egy rövid, általános rész után megismerjük a kutatás középpontjában álló 

vizsgált jelátviteli rendszereket a TRPV1 ioncsatornát, az endokannabinoid rendszert, és a 

protein kináz C izoenzimeket. A célkitűzésekben összesen 5 cél kerül megfogalmazásra, 

melyek a bőr és függelékeiben a TRPV1 és endocannabinoid rendszer szerepére vonatkoznak, 

illetve a PKC izoformák eloszlására és szerepére különböző sejtek proliferációs és 

differenciáltsági állapotában, vagy ezen rendszerek szerepét egyes daganatos és autoimmun 

megbetegedésekben. Mindkét rész bizonyítja a jelölt magas színtű tudományos szakértelmét 

és logikus gondolkodását.  

A módszerek leírása a rövid formából következve felsorolássá egyszerűsödött. Ebből nyílván 

nem lehet reprodukálni a kísérleteket, de képet kapunk arról, hogy a kutatások során a 

különböző rendszerek és módszerek milyen széles spektrumát használták, illetve arról is, 

hogy a felhasznált módszerek valóban világszínvonalúak, nem véletlen, hogy az 

eredményeket ilyen magasan jegyzett újságokban lehetett közölni.  

A dolgozat legfontosabb része a 4. fejezet, melyben megismerhetjük a jelölt eredeti 

tudományos eredményeit. Ebből a részből is kiderül, hogy a kutatások valóban a világ 

élvonalához tartoztak, hiszen számos olyan eredményt ismerhetünk meg, melyben a 

kutatócsoport a világon először igazolt valamit. Ezek közé tartozik a TRPV1 in situ 

azonosítása különböző bőrhöz tartozó szöveteken és sejteken, illetve annak kimutatása, hogy 

TRPV1 agonistákkal, pl. kapszaicinnel, dózis függő módon gátolni lehet többek között a 

hajszálak növekedését és mélyreható változásokat okoz a hajciklus szabályozásában. Így 

csökkenti a hajciklus pozitív regulátorainak (pl. IGF-I) kifejeződését és növeli a gátló TGF-β2 

és IL-β1 expressziót. Ezt igazoló jelenségeket találtak TRPV1-KO egereken is. 

A következő nagyon érdekes felfedezés a TRPV1 szerepének igazolása a szebociták 

faggyútermelésében. Mindkét eredmény messze túlmutat az alapkutatások felfedezésein, 

hiszen az ioncsatornának már jól ismert agonistái vannak, és a bőr pedig egy könnyen 

hozzáférhető szövet. Ráadásul mind a túlzott, mind a gyenge szőr/haj, illetve faggyútermelés 

milliárdokat érintő probléma, óriási potenciális piaccal.  

A TRPV1-gyel kapcsolatban további három pontban szerepelnek eredmények. A 

kutatócsoport elsőként mutatta ki a TRPV1-et dendritikus sejteken, ahol az agonisták a sejtek 

differenciálódását gátolják. Vizsgálták az ioncsatorna molekuláris szabályozását és számos 

molekulát azonosítottak, melyek befolyásolták a TRPV1 működését. 
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Részben hasonló rendszereken vizsgálták az ECS szerepét. Elsőként mutatták ki, hogy az 

emberi szőrtüszőkben jelentős mértékben termelődnek endokannabionidok, melyek közül az 

anandamid dózisfüggő módon gátolta a haj elongációját, és hogy ez a hatás független, de 

szinergista a TRPV1 mediált szőrnövekedéssel. A növényi eredetű 9∆THC-nek hasonló 

hatását mutatták ki. 

Megállapították, hogy a humán faggyúmirigyek is termelnek endokannabinoidokat és a CB2-

n keresztül konstitutívan erősítik a szebociták zsírtermelését.     

A következő részben is nagyon fontos és érdekes eredményeket ismerhetünk meg a PKC 

izoformák szerepéről a különböző sejtek proliferáció és differenciálódás szabályozásában.  

Összefoglalva több rendszeren megállapították, hogy az egyes sejtek jellegzetes PKC 

izoforma mintázatot mutatnak, az egyes izoformáknak egymással akár ellentétes szerepe is 

lehet. Ez az izoforma mintázat jelentősen módosul a sejtek proliferációja és differenciálódása 

során. 

Az eredmények utolsó részében a jelölt 4 pontban ismerteti a jelátviteli molekulák szerepét 

egyes megbetegedésekben. Ezek közül én különlegesen érdekesnek találtam a TRPV1 és a 

CB1 kifejeződés vizsgálatát humán prosztata megbetegedéseiben. Mindkét molekula fehérje 

és mRNS szintű expressziója jelentősen fokozódott prosztatakarcinómában, és a TRPV1 szint 

jó korrelációt mutatott a PCC növekvő grádusával. Szintén érdekes eredmény a PKC 

izoformák expressziójának csökkenése SLE-s betegek monocitáiban és emelkedése 

kortikoszteroid kezelés hatására. 

Mint már említettem, nekem az eredmények ismertetése után hiányzik egy összesítő, 

megbeszélő rész, annál érdekesebb és értékesebb viszont az eredmények lehetséges 

hasznosításáról szóló 5. rész. Ebben hat pontban találhatók az előzőekben felsorolt 

eredményekhez kapcsolódó különböző gyakorlati hasznosítások, mint például TRPV1 és CB2 

antagonisták, vagy agonisták alkalmazása különböző túlzott, vagy gyenge szőr/haj, illetve 

faggyútermelés befolyásolására, TRPV1 aktiválása pl. pikkelysömörben, a bőr daganatos 

megbetegedéseiben a keratinociták fokozott proliferációját indukáló bizonyos PKC izoformák 

szelektív gátlásával, vagy TRPV1 és CB1 agonistákkal a dendritikus sejtek differenciálásának 

gátlása gyulladás csökkentés céljából. 

 

Az értekezés kapcsán megfogalmazódott kérdéseim a jelölthöz: 

 

1. Ismert-e a vizsgált 3 rendszerben olyan polimorfizmus, vagy mutáció, amely 

valamilyen fenotípussal asszociál? Ha igen, milyen fenotípussal? 
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2. A felsorolt hasznosíthatóságok közül történt-e/történik-e konkrét fejlesztés, illetve 

mikor várható eredmény? 

3. Egyes feltételezések szerint kapszaicin tartalmú ételek fogyasztása endorfinok 

felszabadulását okozza, ami egyesekben eufóriát, vagy fájdalomcsökkenést idéz elő. 

Igaz-e ez, illetve van-e kapcsolat a TRPV1 és az ECS között? 

4. Az általános PKC aktivátor gátolta a vázizomsejtek növekedését és differenciálódását. 

Obez emberekben alacsony vázizom PKC aktivitást tapasztaltak. Van-e arra 

valamilyen információ, hogy ez lehet a szervezet egyik válasza a megnövekedett 

testtömeghez szükséges nagyobb vázizom „előállításához”? Illetve PKC gátlásával 

lehet-e nagyobb izomtömeget elérni (pl. időseknél, betegeknél vagy sportolóknál)? 

 

Összefoglalva, a leírt eredmények, azok értelmezése és a mellékelt tudományos publikációk 

alapján egyértelműen megállapítható, hogy Bíró Tamás jogosan pályázott az MTA doktora 

cím elnyerésére, számos eredeti tudományos eredménnyel gyarapította a 

tudományszakot, ezért a doktori értekezés elfogadását a nyilvános védés kitűzését és a 

cím odaítélését javaslom. 

 

 

2011. február 17. 
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