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ERTESiTES 
Dr. Christos Chinopoulos temavezeto reszere 

Az Egeszsegtigyi Tudomanyos Tanacs Tudomanyos es Kutatasetikai Bizottsag (ETT 
TUKEB) "RPP A platform kialakitasa egeszseges es tumor biopsziak.b61 szarmaz6 
mitokondrialis feherjek kvantitativ vizsgalatara" cimu beadvanyt eljarasra bocsatotta. Az 
egeszsegtigyrol sz616 1997.evi CLIV. tOrveny es a 23/2002(V.9) EuM rendelet alapjan 

a bizottsag a vizsgalatot engedelyezi, a szakmai-etikai engedelyt a vizsgalat 
megkezdesehez kiadta. 

A fenti rendelet ertelmeben a 20/0. pont, valamint a 235/2009.(X.20.) Korm. Rendelet 
20.§ figyelembevetelevel kell eljami a vizsgalat lezarasar61 sz616 elismero okirat 
kiadasaho.z. 

megkezdeset, a beszamol6 ertekeleset az ET 
0-Q,~ 

Budapest, 2017. szeptember 27. 

az eljaras 

Prof. Dr. Schaff Zsuzsa ETT TUKEB 
elnok neveben kiadmanyozza: 
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Egeszsegiigyi Tudomanyos Tanacs 
Tudomanyos es Kutatasetikai Bizottsag (ETT TUKEB) 
Levelezesi cim: Budapest 1051 Arany Janos u. 6-8. 
Szekhely: Budapest 1054 Alkotmany u. 25. 

D gyiratszam: 35302- (/2017/EKU 
Ugyintezo neve: Dr. Kardon Tamas titkar 
Elerhetosege: tukeb@emmi.gov.hu 
Telefon: 795-1197 
Melleklet: 1 db 

Targy: Semmelweis Egyetem AoK Orvosi Biokemiai Intezet (Budapest, 1094 Tuzolt6 u. 
37- 47.) beavatkozassal nem jar6 vizsgalat engedelyezesenek kerelmezese targyaban hozott 
hatarozat 

HATAAOZAT 

Dr. Christos Chinopoulos reszere "RPP A platform kialakitasa egeszseges es tumor 
biopsziakb61 szarmaz6 mitokondrialis fehe:rjek kvantitativ vizsgalatara" cimu beavatkozassal 
nem jar6 vizsgalat engedelyezese targyaban benylijtott kerelmet (2017. szeptember 26-i 
iilesen), mint elso fokU hat6sag az alabbiak szerint biraltam el. 

A benylijtott beavatkozassal nemjar6 vizsgalatra 

a szakmai-etikai engedelyt megadom 

a csatolt, 23/2002.(V.9.)EiiM "Az emberen vegzett orvostudomanyi kutatasokr61" sz616 
rendelet 2. szamu mellekleteben felsorolt vizsgal6helyekre. 

Dontesem ellen a kozlest koveto 15 napon beliil van helye fellebbezesnek a kozigazgatasi 
hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. t5rveny 99. §-anak 
(1) bekezdese, valamint az emberen vegzett orvostudomanyi kutatasok, az emberi 
felhasznalasra keriilo vizsgalati keszitmenyek klinikai vizsgalata, valamint az emberen torteno 
alkalmazasra szolgal6, klinikai vizsgalatra szant orvostechnikai eszkozok klinikai vizsgalata 
engedelyezesi eljarasanak szabalyair61 sz616 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a 
tovabbiakban: Korm. rendelet) 17. §-anak (3) bekezdese szerint. 

A fellebbezesi eljaras dija az emberen vegzett orvostudomanyi kutatasokr61 sz616 23/2002. 
(V. 9.) EiiM rendelet (a tovabbiakban: EuM rendelet) 20/R. §-anak (3) bekezdese szerinti 
igazgatasi szolgaltatasi dij. A fellebbezest a hat6sagornhoz kell benylijtani. 

INDOKOLAS 

A(z) Semmelweis Egyetem AOK Orvosi Biokemiai Intezet beavatkozassal nem jar6 vizsgalat 
szakmai-etikai engedelyezesenek kerelmezese irant a Korm. rendelet 18. §-anak (1) 
bekezdese alapjan kerelmet nylijtott be hat6sagornhoz. A kerelmezo mellekletkent csatolta az 
EuM rendelet 20/ E. §-anak (2) bekezdese szerinti nyilatkozatot. 



A kerelmet megvizsgaltam es megallapitottam, hogy a Korm. rendelet 18. §-a (2) bekezdese 
a) - c) pontjaiban foglaltaknak az alabbiak szerint felel meg: 

18. § (2) bekezdese a)-c) pontjai: megfelelnek a rendelkezo resz szerint. 

Ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontOttem. 

A fellebbezes lehetoseget a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos 
szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny 98. §-anak (1) bekezdese, valamint 99. §-anak (1) 
bekezdese szerint biztositottam. 

A fellebbezesi igazgatasi szolgaltatasi dij merteket az EuM rendelet 20/R. §-anak (3) 
bekezdese szerint allapitottam meg. 

Hat6sagom hataskoret es illetekesseget az egeszsegugyrol sz616 1997. evi CLIV. torveny 
164/A. § (2) bekezdese es a Korm. rendelet 17. § (1) bekezdes a) pont ab) alpontja allapitja 
meg. 

Felhivjuk figyelmet arra a jogszabalyi kotelezettsegere, mely szerint a kutatas megkezdesetol 
szamitott minden masodik ev vegen, valamint a kutatas befejezeset kovetoen 15 napon belill 
jelentest kell kiildenie az engedelyezonek, az etikai bizottsagnak es az IKEB-nek. 

Kerjiik, amennyiben a kutatas nem kezdodik el, vagy ido elott lezarasra kerul, akkor e-mailen 
es levelben is taj ekoztassa az ETT TUKEB-et. 

Budapest, 2017. szepfember 27. 

Kapjakmeg: 
1./ Temavezeto 
2./ Tudomanyos rektorhelyettes 
3.1 Irattar 
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P~liyazat, projekt cime: RPPA platform kialakftasa egeszseges es tumo~iarmaz6 

mitokondrialis feherjek kvantitativ vizsgalatara 

Temavezet6 neve: Dr. Christos Chinopoulos 

Tamogat6/szponzor neve, cime: Nemzetgazdasagi Miniszterium, Budapest, Honved u. 13, 1055 

Tamogat6/szponzbr kepvisel6je: Varga Mihaly 

Temavezet6 kutat6helye, cime: Semmelweis Egyetem, Orvosi Biokemiai lntezet, Budapest, 
Tuzolt6 u. 37-47, 1094 

Temavezet6 munkahelyi telefonszama: 4591500/60024 
Mobil telefonszama: 36702123369 
FAX szama: 2670031 
E-mail cime: chinopoulos.christos@eok.sote.hu 
Multicentrikus vizsgalat eseten a resztvev6 kutat6helyek felsorolasa: (i) Orszagos Klinikai 
ldegtudomanyi lntezet (NfCN), F6ig. Prof. Nagy Zoltan; (ii) II. sz SzOieszeti es N6gy6gyaszati 
Klinika (OBGYN), lg. Prof. Acs Nandor; (iii) II. sz. Gyermekgy6gyaszati Klinika (PAED), lg. Prof. 
Szabo Andras; (iv) I. sz. Sebeszeti Klinika (SUR), lg~ Prof. Harsanyi Laszlo; (v) Kp. 
lzot6pdiagnosztikai es Endokriliol6giai Laborat6rium (ENDO), Dr. Pat6cs Attila; (vi) II. sz. 
Pato16giai lntezet (PATH), Prof. Schaff Zsuzsa; (vii) I. sz. Belgy6gyaszati Klinika Klinikai 
Kutat61aborat6rium (Pel), Prof. Lakatos Peter; (viii) Human Brain Tissue Bank (HBTB), lg. Prof. 
Palkovits Miklos; masodlagos kapcsolattarto: Dr. Dobolyi Arpad; (ix) Egyesftett Szent Istvan es 
Szent Laszlo K6rhaz (USISL), Prof. Bodoky Gyorgy . . 

Tervezett kutatas kezdete: 2017.07.01 I vege: 2020.06.30. 

Rovid kutatasi terv magyarul (absztrakt, max. 1 oldal): A rak egy olyan betegseg, melynek szamos 
ismertet6jele van, ezek kozOI az egyik az energia anyagcsere ujraprogramoz6dasa. Ezek a 
kutatasok kozelebb visznek majd minket az eredmenyek alkalmazasahoz, de meg mindig 
gyerekcip6ben jarunk a rakgy6gyftas teren. Masreszt ugyanakkor a rendelkezesre all6 szamos es 
minosegi minta szeleskonJ vizsgalatoknak vethet6 ala. A jelen palyazatban ket tudomanyagat 
pr6balunk osszekapcsolni, melynek eredmenyekeppen attorest erhetOnk el a rak anyagcsere 
kutatasanak teren, es val6szfnusfthetj0k uj biomarkerek felkutatasat, melyek hozzajarulhatnak a 
hatekonyabb kezeleshez es a jobb betegeredmenyekhez. Ez a ket tudomanyag az (i) 
onkometabolizmus es (ii) a nagy felbontasu celzott proteomika. Az onkometabolizmus koncepci6it 
az Orvosi Biokemiai lntezet (OBI) kepviseli, ahol regre nyul6 tortenelme van a mitokondriol6giai 
publikaci6knak, es ahol az RPPA platform kialakftasra kerOI. Ezaltal a bioenergetika teren vegzett 
kutatasok tapasztalatainak felhasznalasaval kepesek lehetOnk a mitokondrialis proteomba tartoz6 
uj kemoterapias celpontok azonosftasaval megteremteni a szemelyre szabott orvoslas·lehet6seget. 
Az RPPA platform letrehozasanak hozzaadott erteke, hogy 1) letrehozunk a SE 6 klinikai 
reszleger61, egy k6rhazb61, ket KKV-t61 gyujtott mintakb61 egy lizatum repozit6riumot, 2) 
letrehozunk egy online adatbazist a mintak es a klinikai adatok figyelemmel kiseresehez; 3) a 
human mitokondrialis proteomra validalt (es nem-validalhat6) antitestekr611istat vezetlink; 4) az 
I CLEAR feherjek keszlete segft az antitest validalasban; es 5) az "SKDCC" tengely jelent6segenek 


