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Tóth Attila a Debreceni Egyetem kardiovaszkuláris kutatólaboratóriumának vezet!je. Kutatócsoportja az érátmér! sza-
bályozásával, kardiovaszkuláris betegségek kezelési lehet!ségeivel foglalkozik.

Tóth Attila biokémikusként végzett a Debreceni Egyetem Molekuláris Biológia programján. PhD tanulmányai alatt az 
erek összehúzódásában kulcsszerepet játszó miozin foszfatáz enzim biokémiai tulajdonságait vizsgálta a Debreceni 
Egyetemen. Ezt követ!en két évet töltött az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb élettudományi kutatóintézeté-
ben (National Institute of Health, Bethesda, Maryland) Peter M. Blumberg laboratóriumában. Itt a kapszaicin receptorra 
(TRPV1) ható molekulák fejlesztésében vett részt. Magyarországra visszatérve a Debreceni Egyetem Kardiológiai Inté-
zetének Klinikai Fiziológiai Tanszékén alapított saját laboratóriumot, ahol a kapszaicin receptor vaszkuláris biológiai 
szerepének feltárásával foglalkozott eleinte. Az utóbbi években érdekl!dése a transzlációs kutatások felé fordult. Ennek 
során egyrészt a kardiológiai gyakorlatban megjelen! új gyógyszerjelöltek hatásainak vizsgálata, másrészt a renin-an-
giotenzin-aldoszteron rendszerrel és a gyógykezelés hatékonyságával kapcsolatos kutatásokat folytatnak. 

Legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy kimutatta a kapszaicin receptor funkcionális jelenlétét artériák simaizom-
sejtjeiben. Els!ként írták le, hogy a kapszaicin receptor érdemben hozzájárul az erek összehúzódásához és a vérnyomás 
fenntartásához. A transzlációs kutatások terén kutatásaik három f! irányban zajlanak. Az egyik a kardiovaszkuláris be-
tegségekben kulcsszerepet játszó angiotenzin konvertáló enzimek szerepének feltárása. Ennek során kimutatták, hogy 
az angiotenzin konvertáló enzim 1 (ACE) a vérben az albumin által gátolt állapotban van; továbbá azt, hogy angioten-
zin konvertáló enzim 2 (ACE2) szintje összefügg a kardiovaszkuláris betegség súlyosságával. Ezen kutatási irányuknak 
különös jelent!séget adott az, hogy az ACE2 a pandémiát okozó koronavírus sejtes receptora, melynek szerepe lehet a 
COVID-19 halálozás meghatározásában. Kutatásaik másik jelent!s célja a szívizom kontraktilitását fokozni képes gyógy-
szerjelöltek vizsgálata. Ennek kapcsán els!sorban az omecamtiv mecarbil (ejtsd: omekamtiv mekarbil) molekula vizsgá-
latában értek el eredeti eredményeket. Ezen kísérletsorozatban kimutatták, hogy az omecamtiv mecarbil a szívizomzat 
morfofológiájának megváltozásával, az összehúzódás lelassulásával és a szívizom tel!dés csökkenésével járó hatásokat 
vált ki. Végül, harmadik kutatási területük a kardiovaszkuláris gyógykezelés hatékonyságának fokozására irányul. Ennek 
jelent!ségét az adja, hogy a kardiovaszkuláris betegek kevesebb, mint fele szedi gyógyszereit megfelel!en, mely ko-
moly gátja a hatékony kezelésnek és érdemben hozzájárul a szörny" magyar halálozási statisztikához. Munkájuk során 
olyan módszereket dolgoznak ki, melyek alkalmasak a gyógykezelés hatékonyságának vérmintákból történ! becslésé-
re, mely technika felhasználható a betegnek felírt gyógyszer dózisának optimalizálására.
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A Talentum-díj 2022 jelölésének alapjául szolgáló eredmények: 
A szívizomzat összehúzódásának fokozása a szív vérrel való 
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