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A konzorcium tagjai:A konzorcium tagjai:



o az „egy gén, egy fehérje, egy funkció” koncepció nem tartható; 
o a XXI. század biológiája: „gén-termék”, fehérje-hálózatok;
o központban az ideg- és immunrendszer kommunikációja és 

ennek következményei; 
o a régi szemlélettel tervezett jelenlegi hatóanyagok a 

mellékhatások miatt nem megfelelőek

a hatóanyagok és diagnosztikumok új, 
a fehérje-hálózati csomópontokra ill. kulcs-pontokra
ható generációinak előállítása
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ható generációinak előállítása

Új szemlélet – a rendszer-biológiaÚj szemlélet – a rendszer-biológia

Szükségessé vált: Szükségessé vált: 

CÉLUNK:
a rendszer-biológiai szemlélet hazai meghonosítása;
új terápiás és  diagnosztikai eljárások kifejlesztése 
biotechnológiai eszközökkel, 
ezek értékesítése;
az ipari igényeknek megfelelően képzett kutatók 
nevelése.
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MeglMegléévvőő ererőőforrforráásaink:saink:
Fejleszthető csúcs-technológiák:

o Proteomikai labor
o Fehérjeszerkezet kutatási labor
o Komplex sejtanalitikai labor
o Biológiai mikroszkópiák, digitális képfeldolgozás

FejleszthetFejleszthetőő cscsúúcscs--technoltechnolóógigiáák:k:
oo ProteomikaiProteomikai laborlabor
oo FehFehéérjeszerkezet kutatrjeszerkezet kutatáási laborsi labor
oo Komplex sejtanalitikai laborKomplex sejtanalitikai labor
oo BiolBiolóógiai mikroszkgiai mikroszkóópipiáák, digitk, digitáális klis kéépfeldolgozpfeldolgozááss

A résztvevő oktatók/kutatók/hallgatók :
o 7 vezető kutató
o 10 posztdoktor
o 20 PhD hallgató és szakdolgozók

A rA réésztvevsztvevőő oktatoktatóók/kutatk/kutatóók/hallgatk/hallgatóókk ::
oo 77 vvezetezetőő kutatkutatóó
oo 1100 posztdoktorposztdoktor
oo 2200 PhDPhD hallgathallgatóó éés s sszakdolgozzakdolgozóókk

A kutatást segítő szolgáltatások (ELTE):
o Tudás- és Technológiatranszfer Iroda, 
o Kutatásszervezés (új kooperációs kutatások megszerzése)
o Projektmenedzsment – igazgató: Papp Gábor 

A kutatA kutatáást segst segííttőő szolgszolgááltatltatáások (ELTE):sok (ELTE):
oo TudTudááss-- éés Technols Technolóógiatranszfer Iroda, giatranszfer Iroda, 
oo KutatKutatáásszervezsszervezéés (s (úúj kooperj kooperáácicióós kutats kutatáások megszerzsok megszerzéése)se)
oo Projektmenedzsment Projektmenedzsment –– igazgatigazgatóó: : PappPapp GGáábor bor 



kommunikáció

- sejtek és sejt-termékek
között;

- sejten belül - jelátvitel

eredmény

CCéél:l: a sejtek a sejtek éés fehs fehéérjrjéék kk köölcslcsöönhatnhatáásisi-- éés s 
kommunikkommunikáácicióós hs háállóózatainak feltzatainak feltáárráásasa

sejt-
termék

sejt-
pusztulás

sejtszaporodás

- életfolyamatok alapjai
- meghibásodás: kóros

folyamatok kiindulása



Fehérje-hálózatok

K+F tevékenységK+F tevékenység

RENDSZER-BIOLÓGIA

IDEGRENDSZERIMMUNRENDSZER
SEJTKOMMUNIKÁCIÓ

FEHÉRJE-HÁLÓZAT ALAPÚ BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSFEHÉRJE-HÁLÓZAT ALAPÚ BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

• autoimmun betegségek (RA, SLE, SM)
• allergia

• depresszió
• vakcináció
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- sejtkommunikáció gyakori autoimmun és depressziós betegségekben, 
új terápiás célpontok azonosítása, technológiák fejlesztés 
diagnosztikai célokra;

- komplex jelátviteli rendszerek elemzése, jelátviteli terápiás célpontok 
azonosítása, sejthalál szignálok in silico modellezése, moduláló
molekulák tervezése;

- a depresszió és az immunrendszer kapcsolatának újszerű vizsgálata,
proteomikai megközelítéssel; 

- diagnosztikai eljárások  fejlesztése autoimmun kórképekben, 
diagnosztikus értékű markerek azonosítása

Hudecz Ferenc, Juhász Gábor, Kéri György, Sass Miklós, Erdei Anna
Diagnosticum ZRt.
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- video-képalkotási technikák fejlesztése, alkalmazása sejt-kölcsönhatások
vizsgálatára;

- membránok, membrán-nanocsövek dinamikájának vizsgálata 
– a sejtkommunikáció egy új típusa

- fehérje-kölcsönhatások és szignálhálózatok bioinformatikai vizsgálata

Vicsek Tamás
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Megvalósításra kerülő témák:  Megvalósításra kerülő témák:  



- új, neuro-immun kommunikáció vizsgálatára alkalmas technológiák 
(fehérje-szeparációs, proteomikai, mikroszkópos és elektrofiziológiai)
fejlesztése

BioScience Kft., Supertech Kft.

-új típusú peptidszintetizáló módszer fejlesztése – szilárd fázisú hordozón,
folyamatos áramoltatású, nagy nyomású X-Cube rendszerben

Thales Nanotechnológiai Zrt. 
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Patent státusz:Patent státusz:
-„patent pending” - US60/830,558

- ELTE Szabadalmi Testület vitára bocsátás előtt

-„patent pending” - US60/830,558

- ELTE Szabadalmi Testület vitára bocsátás előtt

Molecular & Cellular Proteomics 6:133–140, 2007.
On Chip complement activation adds an extra dimension

to antigen micro-arrays
Papp K., Z.Szekeres, N.Terenyi, A.Isaák, A.Erdei, J.Prechl

Molecular & Cellular Proteomics 6:133–140, 2007.
On Chip complement activation adds an extra dimension

to antigen micro-arrays
Papp K., Z.Szekeres, N.Terenyi, A.Isaák, A.Erdei, J.Prechl

... és egy már kifejlesztett fehérje-chip rendszer... és egy már kifejlesztett fehérje-chip rendszer
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1. Különböző antigének nitrocellulóz membránon, megfelelő mintázatban

3. „Előhívás” a megfelelő specificitású, fluoreszcensen jelzett ellenanyaggal

2. Inkubálás a vizsgálandó szérummal



Molecular & Cellular Proteomics 6:133–140, 2007.Molecular & Cellular Proteomics 6:133–140, 2007.

Az ellenanyag kAz ellenanyag kööttőőddéés ms méérréésséének kiegnek kiegéészszííttéése a se a 
komplementaktivkomplementaktiváácicióóss kkéépesspessééggel fontos biolggel fontos biolóógiai giai 

/ orvosi jelent/ orvosi jelentőőssééggel bggel bíírr

normál

autoimmun



VVáárhatrhatóó eredmeredméények nyek éés terms terméékek:kek:

1. Szabadalmazott eljárások, termékek:
o hatóanyagok (szintetikus gátlószerek, modulátorok); 
o mesterséges vakcinák és hatóanyagok célba-juttatása;
o fehérje-chip prototípus,
o immundiagnosztikai kitek;

3. Jogvédett szoftverek és adatbázisok:
o fehérje-hálózati adatbázisok; 
o bővített Vichem kináz-adatbázis; 
o sejthalál-szignál adatbázis, gén-adatbázis; 
o hálózati modellezési, vezérlő szoftverek.

2. Jogvédett eljárások (know-how):
o sejtkommunikációs képalkotási technológia-fejlesztés;
o hosszú idejű video-képalkotás élő sejteken;
o kutatási eszközfejlesztés: elektrofiziológia, elektronika.





StratStratéégia:gia:
technoltechnolóógia gia éés tuds tudáástranszfer,  stranszfer,  

kutatkutatóó--egyetem ipari kapcsolatokkalegyetem ipari kapcsolatokkal

ÚÚj j tipustipusúú ipar ipar –– egyetem kapcsolat meghonosegyetem kapcsolat meghonosííttáása sa 
oo a nagy ca nagy céégek kutatgek kutatááss--kihelyezkihelyezéése, se, 
oo rugalmas, technolrugalmas, technolóógiagia--intenzintenzíív KKVv KKV--k vonzk vonzáása a sa a 

rréégigióóba,ba,
oo „„agyvisszaszagyvisszaszíívvááss””, , áálllláásteremtsteremtéés,s,
oo hosszhosszúú ttáávvúú fenntarthatfenntarthatóóssáág g -- ipari megrendelipari megrendeléések sek 

+ tov+ továábbi EU bbi EU éés hazai ps hazai páálylyáázatok,zatok,
oo a rendszera rendszer--biolbiolóógiai technolgiai technolóógigiáák szolgk szolgááltatltatáása.sa.
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