
Társaságunk idei (huszonharmadik)
Nagygyûlését október 26-28 között,
Egerben tartotta. A szórakozottabb
kongresszus-látogatónak (már ha egy-
általán létezne ilyen kategória) ez akár
„déjá vu” élményt is jelenthetett volna,
hiszen 2 évvel ezelõtt Ladányi Erzsébet
fõorvos asszony szervezésében már
egy sikeres kongresszuson vehettünk
részt ugyanezen a helyszínen. Meg-
szoktuk, megszerettük, visszajöttünk.
A környezet – a hotel és az elõadó-

termek optimálisak egy ekkora méretû
kongresszus számra. A város pedig -
mûemlékeivel, hangulatos utcácskái-
val, borozóival - ideális célpont a
kongresszus után kikapcsolódásra vá-
gyó fáradt nephrológusoknak.
A kongresszusra készülve, a progra-

mot figyelmesen átolvasva örömmel
és – mint a Társaság egyik alelnöke –
némi büszkeséggel állapíthattam meg,
hogy a program talán még „ütõsebb”,
mint a 2 évvel ezelõtti, vagy akár a ta-
valyi. Az egyes munkacsoportok által
idõközben elvégzett munkák beértek,
számos új, értékes eredeti tanulmányt
láthattunk mind a klinikai mind az ex-
perimentális nephrológiai szekciók-
ban. A nõvér szekció programja is igen
gazdag volt, sajnos a péntektõl párhu-
zamos szekciókban folyó elõadásokat
személyesen nem volt alkalmam meg-
hallgatni, a „szóbeszéd” és a vélemény-
nek azonban nagyon pozitívak voltak.
A szabad elõadások mellett a szim-

póziumok a klinikai nephrolgóia aktu-
ális kérdéseit tárgyalták, magas színvo-
nalon, több külföldi elõadó közremû-
ködésével.
A kongresszust Szabó András pro-

fesszor úr szervezte, aki a tõle megszo-
kott elegáns nyugalommal vette a
munkája során felmerülõ számos aka-
dályt, harmonikusan és sok türelem-

mel tudott együttmûködni a vezetõ-
séggel, a tudományos bizottsággal va-
lamint társaságunk elnökével.
A korábbi évek tapasztalatait min-

den évben igyekeznek felhasználni a
szervezõk. Idén, a tavalyi évhez hason-
lóan már pénteken elindult a nõvér
szekció, így az õ programjuk, tovább-
képzésük újra a kongresszus súlypont-
jába került. A bõséges kínálat miatt a
program elég feszített volt, sokszor
minden igyekezetünk ellenére is tete-
mes csúszással voltunk kénytelenek
szembenézni. A csúszások zöméért vi-
szont az élénk diszkusszió volt a fele-
lõs, ami részben célja is az ilyen ren-
dezvénynek.

Néhány száraz adat – ami mögött
rengeteg munka, szervezés, levelezés,
egyeztetés áll: A Nagygyûlésen össze-
sen 479-en regisztráltak, a 237 orvos
mellett 242 nõvér, illetve technikus
volt kíváncsi a tudományos program-
ra, melynek gerincét 87 elõadás és 27
poszter alkotta.
A korábbi évekhez hasonlóan magas

volt a nõvéri és szakdolgozói arány,
külön öröm, hogy közülük sokan már
kongresszus elsõ napjától csatlakoztak
hozzánk.

A kongresszus megnyitóját minden
évben izgalommal várjuk, ugyanis ha-
gyományosan itt kerül sor Társaság dí-
jainak, így a Korányi, a „Társaság
Tiszteletbeli Tagja”, valamint a pályá-
zat útján elnyerhetõ díjak (ld. késõbb)
átadására. A Tudományos Bizottság
egyébként évrõl évre egyre nehezebb
helyzetbe kerül, ez a nehézség azon-
ban örömmel kell eltöltse a neph-
rologia jövõjéért munkálkodókat: a
pályázatok színvonala egyre maga-
sabb, és a nem díjazott pályázatok kö-

zött is számos értékes munka találha-
tó. A magyar nephrológiai utánpótlás
nevelésében elért eredményeket jelzi,
hogy a Tudományos Bizottság az
egyes kategóriákban kénytelen volt a
díjakat megosztani.

AZ IDEI ÉV KITÜNTETETTJEI

„Magyar Nephrologiai Társaság
Tiszteletbeli Tagja” díjat a Magyar
nephrologia támogatásában nemzet-
közi szinten kifejtett munkásságáért
Dr. Jorge B. Cannata-Andia (EDTA
elnöke, Spanyolország), valamint Dr.
Dimitrios Oreopoulos (Kanada) kapta.

A Korányi Sándor-díjat a magyar
nephrologiai kutatás nemzetközi szin-
ten valómûveléséért, a nephrológia te-
rületén kifejtett fáradhatatlan szerve-
zõmunkáért, illetve a jövõ nephrolo-
gus generációk kineveléséért Dr. Balla
József és Dr. Rosivall László kapta.

„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-
rologiai Továbbképzõ Közlemé-
nye” kitüntetõ elismerést

Kiss Istvan, Farsang Csaba, Jose L.
Rodicio: Treatment of hypertension in
dialysed patients”. J Hypertens 2005; 23:
222-226.

illetve

Paragh György, Katona Evelin, Balogh
Zoltán: Krónikus vesebetegek lipidcsök-
kentõ kezelésének amerikai ajánlása Hy-
pertonia és Nephrologia 2005; 9 (3-4):
175-180.

és

Paragh György, Katona Evelin: A sejt-
szintû lipidanyagcsere és a lipidek szerepe
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a vesebetegség progressziójában. Hyper-
tonia és Nephrologia 2005; 9 (3-4):
143-149.

c. munkája kapta

„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-
rologiai Tudományos Közleménye”
díjat

Molnár Miklós Zsolt, Novák Márta,
Ambrus Csaba, Szeifert Lilla, Kovács
Ágnes, Pap Judit, Remport Ádám,
Mucsi István. Restless Legs Syndrome in
patients after renal transplantation. Am
J Kidney Dis 2005 Feb;45(2):388-96.
IF: 4.038

valamint

Lipták Péter, Kemény Éva, Morvai Zita,
Szederkényi Edit, Szenohradszky Pál,
Marofka Ferenc, Toldi József, Exner
Markus, Iványi Béla. Peritubular
capillary damage in acute humoral
rejection: an ultrastructural study on
human renal allografts. 2005 Dec;
5(12):2870-6. IF: 5.306

kapták

A Társaság Kutatásfejlesztési Pá-
lyázatán a következõk részesültek tá-
mogatásban:

Dr. Monostori Péter, Szegedi Tudo-
mány EgyetemÁOKGyermekgyógyásza-
ti Klinika és Egészségügyi Központ
Pályázatának címe: Különbözõ tí-

pusú erythropoietin készítmények ha-
tása uraemiás betegek oxidatív stressz
állapotára és az endothel funkciót jel-
lemzõ egyes paraméterekre. Elnyert
támogatás: 500 000 Ft

Dr. Tislér András, SE ÁOK I. Sz. Bel-
gyógyászati Klinika
Pályázata címe: Regionális érfal

tágulékonyságot meghatározó ténye-
zõk vizsgálata krónikus vesebetegség-
ben (1-4 stádium) szenvedõ betegk
között. Elnyert támogatás: 500 000 Ft

Dr. Szabó Attila SE ÁOK I. Sz. Gyer-
mekklinika és Magyar Tudományos
Akadémia Kutatólaboratórium
Pályázatának címe: Transzplantáci-

ót követõen „de novo” kialakuló
diabetes mellitus (PTDM) vizsgálata
gyermekekben. Elnyert támogatás:
500 000 Ft

Dr. Vas Tibor Pécsi Tudományegyetem
ÁOK II.sz Belgyógyászati Klinika és
Nephrológiai Centrum
Pályázatának címe: Tradicionális és

nem-tradicionális cardiovascularis ri-
zikófaktorok elõfordulása és szerepe a
krónikus vesebetegek cardiovascularis
szövõdményeinek kialakulásában. El-
nyert támogatás: 500 000 Ft

A 2006 évi (A XI. Debreceni
Nephrologiai Napok keretében
megrendezett) Szakmai verseny
nyertesei 2006-ban
1. Dr. Sebõk Judit,
2. Dr. Térmeg János,
3. Dr. Wagner László,
4. Dr. Brünner Szilveszter
5. Dr. Juhász Edina

A Magyar Vese Alapítvány 2006-
ban átadott díjai

Hársing László-díj:
Dr. Zsembery Ákos

Taraba István díj:
Dr. Novák Márta
Rövid technikai szünetet követõen

megkezdõdött a “hétköznapi munka”.

A szervezõk valamint a kiadó munká-
ját dícséri, hogy –akárcsak a korábbi
években - az elõadás összefoglalókat (a
Hypertonia és Nephrológia újságunk
szupplementumaként) a kongresszus
megnyitásakor már kézbe kaptuk, így
pontosan követhettük az egyes elõadá-
sokat, igény szerint akár jegyzetekkel
is kiegészítve a vázlatos összefoglalót.
Az elõdadások pedig így a késõbbiek-
ben is hozzáférhetõk, idézhetõk.

A KONGRESSZUS FÕ TÉMÁI

1. Akut veseelégtelenség
2. Primer és szekunder glomerulo-

pathiák
3. Endothelfunctio zavarok és a vese-

betegség
4. A vesebetegség progressziója és a

cardiovascularis szövõdmények
5. Renalis hypertonia
6. Microalbuminuria, mint a veseká-

rosodás kialakulásának korai jelzõ-
je diabetes mellitusban és
hypertoniában

7. Haemodialysis
8. Peritoneális dialízis
9. Vesetranszplantáció
10. Kalcium és csontanyagcse-

re zavar veseelégtelenségben
11. Renalis anaemia

A NÕVÉRSZEKCIÓ FÕ TÉMAKÖREI

1. A vesebeteg gondozás jelentõsége
2. Vesebetegek rehabilitációja
3. Szövõdmények a dialízis kezelés

során

Amint látható, felsorolt témák köré
szervezett szimpóziumok és szabad
elõadások lényegében felölelték a kli-
nikai és experimentális nephrológia
teljes spektrumát. A hazai tudomá-
nyos mûhelyek aktivitását dicséri,
hogy minõségi tartalommal tudták ki-
tölteni a kereteket, aminek köszönhe-
tõen mind a klinikusok, mind az alap-
kutatással foglalkozók, a szakmai to-
vábbképzésre vágyók mind pedig társ-
szakmák képviselõi találhattak igé-
nyüknek megfelelõ elõadást ill. szekci-
ót.
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Az idei kongresszusnak volt még
egy programpontja, ami kiemeli az
éves kongresszusok sorából. A leg-
utóbbi vezetõségválasztás óta eltelt
négy év, így a közgyûlésünk, melyen a
vezetõség évente beszámol az elmúlt
év munkájáról, eredményeirõl, nehéz-
ségeirõl egyben az elmúlt négy éves
periódus áttekintésére is alkalmat
adott. Feladatunk volt továbbá az új
vezetõség megválasztására, melyet a
Nagy Judit professzor asszony vezette
jelölõbizottság aprólékos munkája ké-
szített elõ.

Kárpáti István fõtitkár úr a tõle meg-
szokott precizitással készítette el be-
számolóját mely egyben az elmúlt idõ-
szak áttekintõ értékelése is volt. A köz-
gyûlésen meghallgattuk továbbá a
pénztárosi, az ellenõrzõ bizottsági be-
számolókat, valamit Rosivall pro-
fesszornak, a Magyar Vese Alapítvány
elnökének beszámolóját.
A beszámolók szerkesztett formáját

újságunkban, teljes terjedelmében
közreadjuk.
Az est legizgalmasabb pillanata két-

ségtelenül az új vezetõség névsorának
közzététele volt (mivel a közgyûlést
követõen az új elnök, majd az elsõ ve-
zetõségi ülésen a reszortok elosztása is
megtörtént, ezért a névsort ezen ada-
tokkal kiegészítve tesszük közzé).

A MAGYAR NEPHROLOGIAI
TÁRSASÁG

VEZETÕSÉGI TAGOK (névsorban):

1. Dr. Ábrahám György
2. Dr. Árkossy Ottó
3. Dr. Balla József
4. Dr. Barna István
5. Dr. Járay Jenõ
6. Dr. Kárpáti István
7. Dr. Kiss Éva
8. Dr. Kulcsár Imre
9. Dr. Ladányi Erzsébet
10. Dr. Mátyus János
11. Dr. Mucsi István
12. Dr. Nagy Judit
13. Dr. Remport Ádám
14. Dr. Reusz György
15. Dr. Rosivall László
16. Dr. Sonkodi Sándor
17. Dr. Szabó András
18. Dr. Szegedi János
19. Dr. Túri Sándor
20. Dr. Wittmann István

PÓTTAGOK (névsorban):

1. Dr. Csiky Botond
2. Dr. Kiss István
3. Dr. Tislér András
4. Dr. Ujhelyi László

A VEZETÉS STRUKTÚRÁJA
ÉS SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
(2006-2010)

ELNÖK: Dr. Túri Sándor
FÕTITKÁR: Dr. Kárpáti István
ALELNÖKÖK: Dr. Balla József

Dr. Reusz György
Dr. Szegedi János

TITKÁR: Dr. Szabó András
PÉNZTÁROS: Dr. Kiss Éva
TISZTELETBELI ELNÖK:

Dr. Nagy Judit
JEGYZÕKÖNYV VEZETÕ:

Dr. Varga Zsuzsa
TAGNYILVÁNTARTÁS:

Dr. Kiss Éva

SZAKMAI BIZOTSSÁGOK ÉS
VEZETÕIK:

Tudományos Bizottság:
Dr. Balla József

Oktatási Bizottság:
Dr. Kárpáti István

Klinikai Nephrológiai Bizottság:
Dr. Mátyus János

Nephropathológiai Albizottság:
Dr. Kemény Éva

Dialízis Bizottság:
Dr. Kulcsár Imre

Peritoneális Dialízis Bizottság:
Dr. Ladányi Erzsébet

Transzplantációs Bizottság:
Dr. Remport Ádám

Informatikai Bizottság:
Dr. Járay Jenõ

Finanszírozási Bizottság:
Dr. Szegedi János

Rehabilitációs és Pszichoszociális
Munkabizottság:

Dr. Mucsi István

EGYÉB BIZOTTSÁGOK ÉS
VEZETÕIK:

Ellenõrzõ Bizottság:
Dr. Bartha Jenõ

Etikai Bizottság:
Dr. Ferenczi Sándor

A VEZETÕSÉGI ÜLÉSEK
ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAI:

1. A nephrologia és mûvesekezelés
országos szakfelügyelõ fõorvosa:

Dr. Kiss István
2. Hypertonia és Nephrologia újság

fõszerkesztõje:
Dr. Radó János

KÜLÖNKERETES GYÓGYSZEREK
KOORDINÁTORAI:

Ketosteril: Dr. Zakar Gábor
Calcijex: Dr. Mezei Ilona
Renagel: Dr. Bereczki Csaba

ADMINISZTRÁTOROK:

Zsák Krisztina (Szeged)
Pápai Zsuzsanna (Debrecen)

KÖNYVELÕ:

Szakál Pálné (Szeged)

E beszámoló zárásaként szeretnénk
megköszönni mindazoknak a munká-
ját, akik a kongresszus szervezésében
és kivitelezésében segítséget nyújtot-
tak, így elsõsorban Szabó András, va-
lamint a kongresszus szervezõ csapat
fáradságot nem kímélõ munkáját.
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Dimitrios Oreopoulos, a Társaság tisz-
teletbeli tagja

Jorge B Cannata a Társaság tiszteletbeli
tagja



Balla doktor 1984-ben szerzett dip-
lomát a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen, 1989-tõl belgyógyász,
1997-tõl nephrológus szakorvos.
1996-ban védte meg a kandidátusi,
2000-ben az MTA doktori disszertáci-
óját. Mint klinikus 2000-ben habilitált
a Debreceni Egyetemen. 2003-tól az
Orvos és Egészségtudományi Cent-
rum, Belgyógyászati Klinika Neph-
rologiai Tanszékének vezetõje, ez év-
tõl egyetemi tanár. 1989 és 94 között
klinikai kutatóként három és fél évet
töltött a Minnesotai Egyetem Belgyó-
gyászati Intézetében tovább képezve
klinikusi, megalapozva a sejt- és mole-
kuláris biológiai tudását, ahol a mai
napig is éves rendszerességgel meghí-
vott kutató-professzor. Számos publi-
kációt eredményezõ klinikusi és tudo-
mányos kooperációja van e mellett,
közöttük a következõ intézmények
emelhetõk ki: Pécsi Tudományegye-
tem, II. sz. Bel. Klinika Szegedi Tudo-
mányegyetem, Gyermekklinika Har-
vard Medical School, Beth Israel
Deaconess Medical Center James
Graham Brown Cancer Center, USA
University of Kanazawa, Department
of Laboratory Sciences, Japán
University of Vienna, Clinical
Institute for Medical and Chemical
Laboratory Diagnostics, Ausztria
Jagiellonian University, Department
of Biotechnology, Krakow, Lengyel-
ország. Tudományos teljesítményének
alappillérje a kilencvenes évek elején
bátyjával együtt létrehozott nemzet-
közi elismerést kivívó kutató laborató-
riumi mûhely. A Széchenyi Pro-
fesszoratúra elnyerése azidõ tájt nagy-
ban segítette hazai pályafutását, klini-
kai kutató munkáját.

Nevéhez fûzõdik a hem-stressz léte-
zésének leírása, ami általa javasolt fo-
galomként került be az irodalomba.
Bátyjával együtt továbbá felfedeztek
egy új adaptációs mechanizmust a
szervezetben, és azonosították a hát-
térben meghúzódó molekuláris letéte-
ményeseket, a biokémiai és biofizikai
történéseket. A heme-heme oxyge-
nase-ferritin-ferroxidase rendszer fel-
fedezése egy új fejezetett nyitott az or-
vostudományban, ami nemzetközi tu-
dományos társaság születéséhez veze-
tett. A 2007-es világkongresszus szer-
vezõi jogát a társaság neki ítélte. Ere-
deti közleményeire több mint 3 ezren
hivatkoztak ez idáig, a közlemények
impakt faktora jóval 200 fölötti, abszt-
raktjainak impakt faktora a 800-at
meghaladja. Jelentõs díjjakkal jutal-
mazták felfedezéseit. Ezek közül talán
kiemelhetõ a klinikai kutatás legrango-
sabb díja az Egyesült Államokban, az
„Excellence in Clinical Research
Award” díj, amit 1996-ban Washing-
tonban vehetett át az „Association of
American Physicians, the American
Society for Clinical Investigation, and
the American Federation for Clinical
Research Foundation” adományozó-
tól. Ebben az évben Magyarország 10
legkiemelkedõbb kutatója közé sorol-
ták. 2004-ben Budapesten bátyjával
együtt átvehették a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Akadémiai Díját. Az
elmúlt években kutatócsoportja írta le,
illetve fejtette meg a nevéhez fûzõdõ
adaptációs rendszer hiányából szárma-
zó betegség patomechanizmusát em-
berben. A néhány évesen már halált
okozó kórkép rémisztõ betegség, jel-
legzetességei többek között a kifeje-
zett atherosclerosis, microangiopa-
thiás haemolysis, glomerulopathia és
tubulopathia. A rendszer igazoltan kli-
nikai jelentõséggel bír az atherosclero-
sisban, a hemoglobin és myoglobin
okozta veseelégtelenségben, micro-
angiopathiás kórképekben, szervkilö-
kõdésben, ARDS-sel társult DIC ese-
tén, a malignomák terápiarezisztenciá-
jában, ischaemiás/reperfusiós kórké-
pekben. A laboratóriumuk által elõál-
lított heme-arginát a porphyriák he-
matin kezelését váltotta ki. A két évti-
zedes kutatás klinikai jelentõségét nem
csupán a szûk szakma ismerte el, ha-

nem a Washington Post hasábjain és a
CNN hírtelevízió is méltányolta.
Balla doktor klinikusként a Debre-

ceni Egyetemen és a Magyar Neph-
rologiai Társaságban talált otthonra;
Kakuk professzor Úr tanítványaként,
Paragh professzor Úr szoros munka-
társaként, Kárpáti, Mátyus, Ujhelyi ta-
nár Urakkal, valamin Trinn és Varga
tanárnõkkel a debreceni nephrológia
jövõjét tervezi; Nagy professzornõ ta-
nítványaként, Túri professzor Úr ol-
dalán és a Magyar Nephrologusokkal
együtt a Magyar Nephrologiáért dol-
gozik. Egyetemén a „Multidiszcip-
lináris Orvostudományok Doktori Is-
kola” alapító tagja, mely iskola kereté-
ben, saját hazai laboratóriumban 2
akadémiai doktori és 5 Ph értekezés
született. Mint a Tudományos Diák-
kör támogatója és a szervezet Titkára
jónéhány fiatal kutatópalánta tudomá-
nyos munkáját irányította, és közöttük
kettõ az országos fõdíjat is magának
tudhatja. AMagyar Nephrológiai Tár-
saság Tudományos Bizottságát 1998
óta vezeti, 2002-ben a társaság alel-
nökévé választották. A hazai nephro-
logia hírnevét azáltal is öregbítette,
hogy Európai Kongresszusainkon –
ERA-EDTA – elõadásait 5 alkalom-
mal a „Best Lecture” díjjal jutalmaz-
ták, továbbá számos hazai és nemzet-
közi könyvfejezet felkért szerzõje.
„Promoting Excellence for Anaemia
& the Kidney” választott vezetõségi
tagja. 11 nemzetközi folyóirat rend-
szeres meghívott bírálója, közöttük
szerepel a Nature Medicine, a Journal
of Clinical Investigation, a Blood és a
Kidney International.
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A Kongresszus elnöke, a Társaság elnöke
és a Fõtitkár köszöntik a bankett résztve-
võit
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Dr. Rosivall László egyetemi tanár
(1991-) a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem volt rektora, (1995–
1996), az SE-MTA Nephrologiai Ku-
tató Csoport vezetõje 1949-ben szüle-
tett Budapesten.
1973-ban a Budapesti Orvostudo-

mányi Egyetemen szerzett diplomát
„summa cum laude” minõsítéssel.
1980-ban kandidátus, 1987-ben pe-
dig az orvostudományok doktora lett.
Vendégkutatói, ill. vendégprofesszori
meghívással összesen több mint öt
évet töltött a Bergeni, az Alabamai, a
Harvard, a Montpellier-i, a
Heidelbergi és a Tulane Egyetemeken.
Tudományos oktató és kutatóként

létrehozta a Semmelweis Egyetemen a
Nephrologiai Kutató és Képzõ Köz-
pontot (1987-). Nephrologiai PhD
programját elsõk között akkreditálták
(1993).
E programban eddig 30 PhD vég-

zett, ebbõl 19-nek õ volt a témaveze-
tõje. Ezenkívül irányításával 2 kandi-
dátusi disszertáció is született.
1994-ben létrehozta a Budapesti
Nemzetközi Nephrologiai Iskolát,
melyet a szakma ma Európa legjobb
továbbképzõjének tart.
Érdeklõdési területe: a vesemûködés

és a vérnyomás szabályozás élet-és
kórélettana a molekuláris szinttõl a be-
tegekig.
Legfontosabb tudományos társasági

funkciói: A Magyar Hypertonia Tár-
saság alelnöke (1992-2005), budapes-
ti titkára (2006-) a Magyar Élettani
Társaság vezetõségi tagja (1990-), a
Nemzetközi Nephrologiai Társaság
COMGAN Bizottság tagja (1993-), a
Közép-Kelet Európai Oktatási Bizott-
ság alelnöke (2000-2005), illetve a
Nemzetközi Oktatási Bizottság tagja

(2001-), a Nemzetközi Kórélettani
Társaság tagja (1991-, Veseszekciójá-
nak elnöke 1993-, vezetõségi tagja
2004-, pénztárosa 2006-), MTA Ál-
latkísérleti Bizottság tagja (2002-),
MTA köztestületi közgyûlési képvise-
lõ (2004-), MTA Elméleti Orvostu-
dományi Tudományos Bizottság tagja
(2005-), Európai Tudományos és
Mûvészeti Akadémia rendes tagja
(2006-).
Legfontosabb közéleti funkciói:

ETT Nephrologia, Hypertonia, Pul-
monologiai Bizottság elnöke (1993-
96), OTKA Élettani Bizottság tagja
(1991-), titkára (1998-2000), elnöke
(2001-2004), Kollégiumi tagja
(2005-), a Magyar Vese Alapítvány
alapító elnöke (1987-), MTA Doktori
Bizottság tagja (1995-2000), Szabó
György Alapítvány Kuratóriumi tag
(1998-), Magyar Orvosok Nemzetkö-
zi Akadémiájának magyar elnöke
(1998-), nemzetközi elnöke (2001-),
számos nemzetközi kongresszus
szervezõ és/vagy tudományos elnöke,
(pl: EDTA tudományos bizottság el-
nöke (1986), MNT Nagygyûlés elnö-
ke (1995), MHT Kongresszus elnöke
(2003), EDTA Kongresszus Tudo-
mányos Szervezõ Bizottsági tagság
(Bécs 2003, Glasgow 2006), nemzet-
közi angiotenzin kongresszus elnöke
(1989), IV. ISP Kongresszus Tudo-
mányos Bizottság elnöke (2002), fel-
kért nemzetközi kongresszusi szimpó-
ziumok szervezõje (pl: ISP Lahti
(1998), ISP Peking (2006), EKRF
Bergamo (1996), ISN (1999),
EDTA-EKRF (2000, 2001)
Szerkesztõ Bizottsági tagság:

Experimental Nephrology (1993-
2000), Medical Science Monitor
(1996-), Hypertonia és Nephrologia
(1997-), Calcium és Csont (1998-),
Acta Physiologica Hungarica (1998-),
Current Hypertension Reports
(2001-), Progress in Medical Re-
search (2003-), Orvosképzés (2005-),
Journal of Pathophysiology (2005-),
Kidney and Blood Pressure Research
(2006-), Cardiology (2006-)
Legfontosabb tudományos eredmé-

nyei. Legtöbbször idézett munkái a
vesemûködés szabályozása, illetve a lo-
kális renin-angiotenzin rendszerrel
kapcsolatban születtek. Elsõként írta le
az afferens arteriola distalis szakaszán

található fenesztrált endothelt, jelle-
mezte a juxtaglomerularis apparátus
intersticiális folyadék mozgását. Az õ
nevéhez fûzõdött a short loop
feedback mechanizmus leírása és mû-
ködésének bizonyítása. Elsõk között
bizonyította a lokális renin- angio-
tenzin rendszer szerepét a glomeru-
laris hemodinamika szabályozásában,
illetve az akut streszfekély kialakulásá-
ban. Bizonyította, hogy míg a reglo-
merularis keringés a vesén belül pár-
huzamos kapcsolási elrendezõdést
mutat az egyes rétegek között addig a
posztglomeruláris keringés sorosan
kapcsolt, illetve, hogy a vesevelõ vérel-
látása külsõ kérgi rétegekbõl is ered-
het. Jelentõs eredményei születtek az
angiotenzin és a TGF-beta sejten belü-
li jelátviteli mechanizmusának feltárá-
sával, illetve az angiotenzin rendszer
betegeken történõ alkalmazásával kap-
csolatban is.
Eddigi jelentõsebb kitüntetései: Fa-

zekas Mihály érem (1969), Népköz-
társasági ösztöndíj (1971-1973),
Jendrassik díj (1990), Miniszteri di-
cséret (1991), Kiváló diákköri vezetõ
(1991), Széchenyi ösztöndíj (1997-
2000), Gömöri Pál emlékérem
(1999), SOTE PhD Iskola emlékérem
(2000), Magyar Egészségügyi Társa-
ság emlékérem (2000), Vanderbilt
Egyetem „Dean Medal” (2003),
Nemzetközi Nephrologiai Társaság
elnöki külön diploma (2003), Kiváló
PhD oktató (2003), Török Eszter em-
lékérem (2004).
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