SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
A 2018/2019. tanévben választható szakdolgozat témák IV. éves (magyar) hallgatók
részére
Dr. Bata Zsuzsanna (egyetemi tanár, MTA doktora):
Klinikai immunlógiai vizsgálatok
Clinical immunology studies
Dr. Szolnoky Győző (egyetemi adjunktus, PhD):
Nyirok- és vénás keringési zavarok vizsgálata, valamint hatásuk a kardiovaszkuláris rendszerre
The examination of lymphatic and venous insufficiencies and their cardiovascular influence

Dr. Varga Erika (egyetemi adjunktus, PhD):
In vivo konfokális mikroszkópia
In vivo confocal microscopy
Biológiai és célzott terápiák bőrpathologiai vonatkozásai, mellékhatásai
Dermatopathological consequences and adverse reactions of biological and targeted therapies
Dr. Németh István (egyetemi adjunktus, PhD):
A festéksejtes bőrdaganatok klinikopathológiája
Clinicopathology of cutaneous melanoma
A nem festéksejtes bőrdaganatok klinikopathológiája
Clinicopathology of non melanoma skin cancer
Dr. Szabó Kornélia (tudományos főmunkatárs, PhD):
A mikrobiom szerepe az egészséges bőrben és különböző betegségek patogenezisében
The role of the microbiome in the healthy skin and in the pathogenesis of skin diseases
Dr. Groma Gergely (tudományos munkatárs, PhD)
Pszoriázis: Molekuláris hálózatok eltéréseinek elemzése egy krónikus inflammációs
bőrbetegségben
Psoriasis: Investigation of altered molecular networks in a chronic inflammatory skin disease
Dr. Lakatos Lóránt (tudományos főmunkatárs, PhD):
A szilimarin hatásmechanizmusának vizsgálata az UVB indukálta DNS repair-re.
Studying the mechanism of silymarin to the UVB induced DNA repair.
Dr. Manczinger Máté (egyetemi tanársegéd, PhD):
Az adaptív felismerés in silico analízise
Analysis of adaptive immune recognition in silico
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Dr. Kis Erika (egyetemi adjunktus, PhD):
Plasztikai sebészet és evidence based medicine
Plastic surgery and evidence based medicine
Elektrokemoterápia
Electrochemotherapy
Dr. Bende Balázs (egyetemi tanársegéd):
Bőrgyógyászati-onkológiai műtétek és utánkövetésük
Dermato-oncological operations and their follow up
Dr. Varga János (egyetemi adjunktus, PhD):
A postthrombotikus fekélyek sebészi kezelése
Surgical treatment of post-thrombotic ulcers
Dr. Baltás Eszter (egyetemi docens, PhD)
Noduláris melanoma
Nodular melanoma

Dr. Csoma Zsanett (egyetemi docens, PhD)
Atópiás ekcéma gyermekkorban
Atopic dermatitis in children
Csecsemőkori bőrgyógyászati kórképek prevalenciája
Prevalence of dermatologic disorders in infants
Gyermekkori vírusos exanthemák
Viral exanthems in children
Dr. Gaál Magdolna (egyetemi adjunktus, PhD):
Condyloma gyógyulását befolyásoló tényezők
Factors influencing the clinical healing of genital warts
Dr. Belső Nóra (egyetemi tanársegéd, PhD):
A herpes zoster szezonális előfordulása
The seasonal incidence of Herpes zoster
A helyes antibiotikum terápia jelentősége az orbánc kezelésében - A kezelés
eredményességének vizsgálata klinikai tapasztalataink alapján
The importance of adequate antibiotic therapy in erysipelas treatment

Dr. Paschali Ekaterine (klinikai szakorvos):
Botulinum toxin alkalmazása a bőrgyógyászati betegségekben
Botulinum toxin use in dermatological diseases
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