Név
Németh Marianna

Évf.
VI.

Előadás címe
Beültethető defibrillátor-ral élő betegek
távoli ellenőrzése

Szekció
Kardiológia

Eredmény
-

Horváth Gábor

VI.

Effects of expanded territory and enriched
environment on the neurobehavioral
development of newborn rats exposed to
excitotoxic lesion

Basic science /
Neuroscience

-

PhD/I.

Effects of the absences of Nkx2-3
homeodomain transcription factor and
lymphotoxin beta receptor on the lymphoid
cell constitution of spleen

Immunológia/
Immunology

-Excellence in Immunology-cell
biology-genetics award

Csanaky Katalin
Andrea

VI.

Hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid
kimutatása emberi plazma- és
anyatejmintákból

Élettan, endokrinológia,
szülészet

-

Bánki Eszter

VI.

A PACAP hatása streptozotocin-indukálta
diabeteses retinopathia esetén patkányban

Diabetológia,
endokrinológia,
szemészet

-

Tanai Edit

VI.

Comparison of antioxidant effects of
superoxide dismutase (SOD) and hydrogen
sulphide (H2S) in isolated small veins
Therapy with antibiotic filled PMMAsorbitol capsule for experimental
osteomyelitis due to Staphylococcus aureus
in rabbits

Kórélettan

-

Experimental surgery

-

Status dystonicus: Egy ritka
betegség életveszélyes megjelenési formája

Intenzív therápia

-Excellence in
Anesthesiology/Intensive care
award

Kellermayer Zoltán

Jancsik Veronika
Ágnes

Szabó Laura

FOK
III.

VI.

Niklai Judit

VI.

László Eszter

IV.

Laszlo Eszter

A renovascularis hypertonia endoluminalis
kezelése
Ischaemia/reperfusio okozta károsodások
PACAP KO és vad egerek veséjében

Radiológia

-

Anatomia, alapkutatás

-összesített 8. helyezés

A living will ismertsége és megítélése a
jövő egészségügyi dolgozói körében

intenzív terápia,
magatartastud.

-

Krupp Miklós

V.

Thrombocyte aggregation in septic patients

Intensive care, sepsis,
platelet aggregation

-

Plózer Enikő

VI.

Kardiológia
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Hansági Edit
Veronika

VI.

Role of endothel markers in the planning of
coronary angiography
Prognózis becslés súlyos koponyaagysérülések esetén: első tapasztalatok az
IMPACT prognózis kalkulátor
alkalmazásával hazai betegek adatain

Idegsebészet

-

Benkovics Barbara
Zsuzsanna

VI.

Coagulopathia és szerepe súlyos
koponyasérülés esetén.

Idegsebészet és intenzív
terápia

Szappanos
Szabolcs

VI.

Breast cancer. The effect of lifestyle and
diabetes on the therapeutic response and the
development of the disease.

Oncology, Diabetology

-Excellence in
Anesthesiology/Intensive care
award
-

Szabad Árpád
Olivér

Woth Gábor

PTE 4. Centrális neuropeptidek
életkorfüggő testtömeg szabályozási
tendenciákban betöltött szerepének
vizsgálata patkányokon
VI.

Kórélettan

Microparticles in critical septic ICU patients Intensive care, sepsis,
microparticles,
microcirculation

-összesített 10. helyezés;
Excellence in Physiology &
Pathophysiology award;
Legaktívabb kérdező
-

Rostás Ildikó

IV.

Az alpha-melanocyta stimuláló hatása a
hőszabályozásra

Kórélettan

-

Andreas Schmidt

IV.

Age-related alterations in the regulation of
energy-balance: effects of a 7-day long
central alpha-MSH infusion

Pathophysiology

-

Nagy Máté

IV.

Valóban állandó-e a medence incidencia?

Ortopédia

-összesített 2. helyezés;
Excellence in Experimental
surgery & Orthopedics award

A prekondícionálás csökkenti a
transvaginálisan kialakított
pneumoperitoneum okozta oxidatív stresszt
Centrális alpha-MSH infúzió energetikai
hatásainak változása a tápláltsági állapottal

Kísérletes sebészet

-

Kórélettan

-

Ortopédia,
Traumatológia

-

Lithium treatment induces unfolded protein
response and increases O-GlcNAc
modification of proteins in Jurkat cells
grown on galactose

Pszichiátria

-

Histological and functional changes
following Nd YAG laser photocoagulation
of rat gastric mucosa.
Coronaria bypass műtét hatása szívbetegek
asymmetrikus dimethyl-arginin plazma
szintjére
A különböző elhelyezkedésű agyi
mikroerek vasomotor válaszai

Pediatric surgery

-összesített 7. helyezés;
Excellence in Surgery award

Kardiológia

-összesített 5. helyezés;
Excellence in Cardiology award

Kórélettan

-

Nagy Máté

Sipos Veronika
Dr Frank Dorottya

IV.

PhD/II PMMA-szorbitol kapszulák in vitro
antibiotikum kiáramlás vizsgálata

Dr. Frank Dorottya

Sarlós Donát Péter

IV.

Dr. Lenkey Zsófia

PhD/I

Springó Zsolt

Mester Miklós
Gyula

IV.

Élettan-Kórélettan

A marihuána füst légúti
hatásainak vizsgálata
prediktív egérmodellben

-Excellence in Pulmonologyreumatology-biochemistrymicrobiology award

