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Szerző: Pongrócz Judit Eruébet

Pongrdcz Judit MTA doktori értekezése l4 közleményen és 4 összefoglaló cikken

alapszik, melyekből 13 munkában a pá|yázó elso vagy utolső szetző, anri komoly szerzői

aktivitást mutat. A felhasznált közlemények impakt faktor (IF) összeg e 57 ,95I, ] db IF értéke

4,0 fölötti, jelezve a magas trrdományos szintet. A közlemények döntő többsége vagy teljesen

külföldön (l3 db), részben Pécs és külfölcl kooperációban (4 db) tcirtént. Teljesen,,pécsi,,csak

1 db. A külföldi hatást pozitív ér.telemben közelítem megl Két elemet nagyon fontosnak és

szimpatikusnak emelekki PongrtÍcz Judit tudományos és emberi teljesítményében. Egyrészt

kétségtelen térry, lrogy a kiilfoldi munkássága a|apján a timusz és protein \<ináz C (PKC)

kutatás nentzeÍközi élvonalába került, amit a jelentős idézettsége (994 db) is mutat, rnásr.észt

megtaláita az uÍ.at és helyet, hogy a tapasztalaÍait Magyarországon kamatoztassa és gazdagítsa

tovább'

Új tudományos eredményeinek azokat tekintem, melyeket első vagy utolsó szetzős

közlerrrérryekberr prrblikált (1 3 cikk).

]. A timusz műkÓdés és Íejlődés Íolyamataiban léryleges íi .fe|ismeréseket írt le.

a,) A timocit(tknak rendelkezniiik kell funkcióképes T sejt receptorokkal, míg az

epiÍéliiulis sejteknek MHC-val ahhoz, hogy a szelekciós folyamcttok bennt|ik

megindulhassanak.



b.) A kostimulációs molekulák jelenléte módosítja a TCR - fusső szelekciós jelek

er ő s s é gét a tinto citákban,

c.) A Notch és Wnt jelek nélktil a timociták nem érik el azt a fejlődési szinteÍ'

amely szülrséges a receptor láncok génjeinek átrendeződéséhez.

d) A |4/nt a CD4-CD8'timociták érésében néIkulazhetetlen molekula, míg a

C D4- C D8- s ej tekében nem"

e.) Az tregedő timusz epitélium elzsírosodásában a Wnt{ expressziójának

c s t kke né s e é s LA P 2 a s zintj éne k e nt e l ke dé s e nte ghat ár o zó j e l e n t ő s é gű.

f.) Á Wnt4 védő hatású a glukokortikoidok által indukált timusz epitélittnt

ör e ge dé s (zs ír o s odós) kial akítós áb an.

g.) A PKCő expressziója ntvekszik a timusz Öregedése során, és hozzájárul a

Wn|4 szintjének negatív szabályozásóhoz, anliben a p katenin szignál íttvonal

is részt vesz, ha a stronla környezet is jól m{iködik.

2' A PKC enzintek.fagocita működésben betoltTtt szerepére vonatkozóan úttorő

i elle gű kÓzl emény ei .i elente k rue g

a,) A spontán létrejövő neuÍrofil apoptózis során kaszpáz 3 mediált PKCő

aktiváció tÓrténik.

b.) A I3-hidroxi-oktadekadien sav (13-HODE) a klasszikus PKC izoenzintek

szelektív gótlószere.

c,) A humdn neutrofilek NADPH oxidáz által kiváltott sztlperoxid termelésében

tÓbb PKC izoenzim család vesz rész'

d.) A PKCp] aktil,álás nem elegendő inger az (]937 sejtek di/ferenciítlóctásához,

de apoptózist indukal.



3. Kordbbi kutatási eredményeire alapozva kezdeti lépéseket tett a biotechnológiai

alapú, új szöveÍek kialakítására, a ,,tissu,e engineering,, ntódszernek nevezett' ígéretes

kísérleti és kutaÍási iránynak elindításával Pécsett, ahol ezzel a nlePközelítéssel

károsodott légúti szÓveteket próbálnak pótolni.

F'zek az eredmények azt mutatják, lrogy PongrtÍcz Judit mind mennyiségileg, mincl

rnirrőségileg jelentős kutatói teljesítményre a|apozva készítette el MTA doktori értekezését

és téziseit.

MTA doktora cínr és fokozat odaítélését.

A továbbiakban a legfontosabb személyes reflexióimat és kérdéseimet fogalmazom

meg a tudományos teljesítményről és annak Értekezésbe és Tézisbe foelalásáról:

1. Nem vitatható Pongrócz Judit jelentős tudományos teljesítménye, és döntésének értéke,

lrogy rrrunkáját már több éve újra Magyarországon folytatja eredményesen, hasznosan és

innovatív módon.

2. Mivel az értekezés cikkei magas IF-it' színvonalas tudományos folyóiratokban jelentek

nreg, amelyek nagyon szigorú szakmai előszűréserr mentek át. a ktilönboző.lehetséses

részlet kérdések me gfo galm azásátő| tartózkodom.

3. A leglérryegesebb szaknrai kérdésenr az,hogy volt-e alkalma enrberi timusz mintákat is

megvizsgálni. Első sorban myastlrenia gravis-ban szenvedő betegek operációval

cz Judit szám



eltávolított , ,,perz\sztáló'' timusz mintáira gondolok, de lehetnek ezek thymoma eredetű

szövetek, vagy akár természetes involución átment minták is. Mi tapasztalható ezekben az

esetekben? Mennvi az egyezés a kísérletes modellekben talált megfi$zelésekkel? Ha nincs

saját adat. mások mit láttak az emberi timusz mintákban az itt bemutatott eredménvekhez

il1eszthetően.

4. Atovábbiakban kritikákat fogalmazok meg. Az Értekezés és a Tézisek megírása nem

SzerencséS' bát az Értekezés formai kivitelezése igényes és gondos. Első sorban a megírás

koncepciója kifogásolható! Mintha Pongrdcz Judit nem bízott volna eléggé anagy számű,

jelentős megfigyeléSe ''egyszerű'', 
világos, tömör bemutatásának meggyőző erejében!

Megpróbálta a lehetetlent'... A különbtjző időben és helyen végzett, különböző témájú

munkák eredményeinek olyan bemutatását, mintha azokban valami utólagos közös

,,tendező elv'' általánoS 
''elvi,' és ,,gyakorlati'' tanulságok levonására adna lehetőséget. Így

elkerülhetetlen lett a tu|ző vagy felületes általánosítások csapdája! Ezt a hibát tovább

erősíti még a szetző stílusának helyenkénti, túlságos magabiztossága.. . '

5. A Pongrdcz Judit iránti nagy szakmai és emberi elismerésem miatt, csupán három

,,apró'' kritizálandó elemet mutatok be példaként:

a.) Már a címbe betenném a ,,bizonyos.' szócskát' ami ezután, nekem jobban tetszo,

pontosabb módon űgy nézne ki: ,,Szöveti fejlődést, regenerációt, öregedést és patológiás

elváltozásokat szabáIyzó bizonyos intra- és intercelluláris jelátviteli folyamatok vizsgá|ata

esér és humán immunszöveti modellekben''.

b.) A Tézis 22.o|da1án á1l: ,,.. affaa következtetésre jutottunk, hogy a PKC ö a gyulladásos

folyamatok jelátviteléberr feltehetően nem játszik Szefepet.''



c.) t-IgyanerrőI az oldalról: ,, ...d novel PKC ö elsősorban a differenciálódást ir.ányító

j eltovábbításban v esz részt.,,

Az a,) és b.) pont állításaihoz azt teszemhozzá, hogy a saját vizsgálataink szerint az egyík

legalapvetőbb gyuIladásos mediátor alapmolekula, az arachidonsav termelésérrek és

kibocsátásnak a monocita"/rrrakrofág rendszerben egyik meghatározó enzime a PKC ö.

(Griger Z. et al.,,Protein kinase C beta.and delta isoenzymes promote arachidonic acid

prodtrction and proliferation of MonoMac-6 cells". J Mol Med 2007; 85: 1O3l-42.).

Hangsúlyozonr, hogy ebben a két á||ításban nem a mi munkánk figyelmen hagyása a

kritizáiancló' hanetn a pontatlan általánosítás. '. (További példáktól eltekintek).

ként ú Iátom áilő kutatási
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