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Tudományos közlemények
Dr. Pandur József

A borítón és a belső színes oldalakon
Bakó Csilla, a POTE Fényképezők
Facebook-csoport tagjának fotói. Várjuk további fotográfusok jelentkezését
is!

A Kari Tanács 2020. május 21-i ülésének
határozatai
1/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az
alábbi szavazati eredményekkel elfogadta a szervezeti egységvezetői pályázatokat:
Név
dr. Jancsó Gábor
PTE KK Érsebészeti Klinika
dr. Than Péter
PTE KK Ortopédiai Klinika
dr. Vereczkei András
PTE KK Sebészeti Klinika

Igen

Nem

Tart. Érvtlen.

74

0

2

0

73

0

3

0

73

2

1

0

2/2020. (05.21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az
alábbi szavazati eredményekkel támogatta az egyetemi docensi pályázatokat:
Név
dr. Simon Mária
PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika
dr. Varjú-Solymár Margit
PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet

Igen

Nem

Tart. Érvtlen.

74

2

0

0

74

1

1

0

3/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az
alábbi szavazati eredményekkel támogatta a professzor emeritus címek adományozását:
Név
dr. Ertl Tibor
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
dr. Farkas László
PTE KK Urológiai Klinika
dr. Karádi Zoltán
PTE ÁOK Élettani Intézet

Igen

Nem

Tart. Érvtlen.

75

0

0

1

75

1

0

0

72

0

1

3

4/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az
alábbi szavazati eredményekkel elfogadta a Sajtóbizottság új elnökének megválasztását:
Név
dr. Bogár Lajos
PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Intézet

Igen

Nem

73

0

Tart. Érvtlen.
2

1

5/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az
alábbi szavazati eredményekkel elfogadta az OMHV Bizottság tagjainak megválasztását:
Név
dr. Berényi Károly
PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet
dr. Füzesi Zsuzsanna
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
dr. Marada Gyula
PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Igen

Nem

Tart. Érvtlen.

75

0

0

1

75

0

0

1

75

0

1

0
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6/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 75 igen 0 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Karon a Feedback
Bizottság Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság néven történő további működését és a PTE ÁOK SzMSz
eszerint történő módosítását, valamint az OMHV Bizottság
ügyrendjét.
7/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 75 igen 0 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a nem önálló Neurointenzív
Tanszék megalapítását az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben.
8/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 75 igen 0 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a nem önálló Klinikai
Magatartástudományi Tanszék megalapítását a Magatartástudományi Intézetben.
9/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 76 igen 0 nem 0 tartózkodás 0 érvénytelen szavazat mellett támogatta a PTE ÁOK Szombathelyi
Belgyógyászati Külső Tanszék létrehozását a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórházban.
10/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 75 igen 1 nem 0 tartózkodás 0 érvénytelen szavazat mellett támogatta a PTE ÁOK Szombathelyi
Bőrgyógyászati Külső Tanszék létrehozását a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórházban.

11/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 74 igen 1 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta a PTE ÁOK Szombathelyi
Onkológiai Külső Tanszék létrehozását a Markusovszky
Egyetemi Oktató Kórházban.
12/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 75 igen 0 nem 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta a PTE ÁOK Szombathelyi
Ortopédiai Külső Tanszék létrehozását a Markusovszky
Egyetemi Oktató Kórházban.
13/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 76 igen 0 nem 0 tartózkodás 0 érvénytelen szavazat mellett támogatta a PTE ÁOK Szombathelyi Sebészeti Külső Tanszék létrehozását a Markusovszky
Egyetemi Oktató Kórházban.
14/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 69 igen 2 nem 5 tartózkodás 0 érvénytelen szavazat mellett támogatta a Transzlációs Medicina szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.
15/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 71 igen 4 nem 1 tartózkodás 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a 2020/2021. tanév időbeosztását a PTE Általános Orvostudományi Karán.
16/2020. (05. 21.) számú határozat: az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 72 igen 2 nem 1 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta az ÁOK 2020. év tanterveit
és a 2020/2021. tanév tanrendjét.

Két középiskolás nagydíjat nyert az Anatómiai Intézethez köthető kutatásukkal
A „TUDOK” a középiskolások egyik legrangosabb versenye, olyan, mint az egyetemen az OTDK. Ezen idén
hazánk és a határon túli hallgatók együtt mérették meg
tudásukat különböző kategóriákban.
A Tudományos Diákkörök (TUDOK) XX. Kárpát-medencei Konferenciájának döntőjében június 13-án Storcz Júlia
és Nyisztor Sarolta középiskolás hallgatók elnyerték az orvostudományi, egészségtudományi szekció nagydíját „A
terhesség alatti dohányzás hatása a koraszülött retinopátiára” című előadásukkal. Ez bizonyult a legjobb előadásnak
szekciójukban. A diákok a Nagy Lajos Gimnázium végzősei, kutatásuk teljes mértékben az Anatómiai Intézethez kötődik. Témavezetőik Váczy Alexandra és dr. Atlasz Tamás.
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„Töltsük meg élettel”! – A megújuló pécsi orvoskar
A pécsi orvoskar területén hatalmas változások indultak
el. A Modern Városok programban épülő új elméleti tömb
azonban csak a kezdete azoknak a régóta esedékes fejlesztéseknek, amelynek a végén a Kar reményei szerint egy
modern, európai színvonalú és emberközpontú környezetben tanulhatnak a jövő orvosai és dolgozhatnak kutatóink, munkatársaink. Ez az év – a világjárvány kitörésével
– nem várt nehézségeket hozott, de ahogy az oktatás sem
állhat meg (https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/12507), úgy ezek
beruházások sem fagytak be, sőt, a kényszerű távollét után
remélhetőleg minél hamarabb visszatérő orvoskari polgárokat már látványos változások is fogadják majd. Az ÁOK
dékánjával, Nyitrai Miklóssal beszélgettünk a most már
kézzelfoghatóbb formában testet öltő tervekről.
– Az ÁOK kampusza az utóbbi időben folyamatosan
változik, alakul. Nagyívű álmok, közös gondolkodás, majd
egyre kézzelfoghatóbb tervek, végül pedig látványos beruházások következtek. Minderre azonban már szüksége is
volt a karnak.
– Valóban nagyon időszerű volt „hozzányúlni” az ÁOK
infrastruktúrájához, hiszen nagyon sokáig változatlan körülmények között fogadtuk a hallgatókat, akik évről évre többen
lettek, jelenleg 3500 főről beszélhetünk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Pécsett mostanra az orvostanhallgatóknak a háromnegyede nemzetközi diák, amely magyarországi viszonylatban szerintem egyedülállóan magas arány. Ez nem jelent
kevesebbet, mint hogy nekünk nemzetközi viszonylatban is
képesnek kell megmutatni magunkat, és helyt is állnunk. Az
orvoskar úgy „húzókara” az egyetemnek, hogy az infrastruktúra nem tudta követni a megnövekedett igényeket. Most a körülmények sajátosan kedvezően alakultak, és mivel terveink is
voltak, így készen álltunk kihasználni ezeket.
– Azon túl, hogy ezek szükséges fejlesztések, mi áll a
középpontjukban?
– Mindezeknek a változtatásoknak a lelke az ember. Ezt
nagyon komolyan így gondolom. A beton, az épületek, de még
a szép új tantermek és laboratóriumok sem érnek semmit azok
nélkül, akik megtöltik élettel, akik tartalmat adnak nekik. Mindennek, ami történik, a középpontjában a hallgatóink, munkatársaink, oktatóink, kutatóink jobb közérzete, igényeik minél
jobb kiszolgálása áll. Az, hogy szeressenek itt lenni, tekintsék
a kampuszt a második otthonuknak.
– Amelynek fontos eleme az oktatás fejlesztése, sőt,
ennek az évnek a tapasztalatai alapján talán megújítást is
lehetne mondani. Hol jelenik meg ez a legmarkánsabban?
– Azt remélem, hogy a fejlesztések minden elemében. A
digitális átállást valóban nevezhetjük akár megújulásnak is.
Fontos, hogy ezt mi nem pusztán a világjárvány kiváltotta
kényszerként éltük meg, hiszen évek óta készültünk erre például a PotePédiával (https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/12532),
hanem adott egy lökést, hogy kicsit előbb elinduljunk. Az
infrastruktúránk megújításának oktatásfejlesztésünkhöz való
illeszkedése szintén első számú szempont, hiszen mi értelme
lenne egy öncélú építkezési folyamatnak? Amikor a fejlesztésre vonatkozó terveket készítettük, már nagyon tudatosan beépítettük ezeket az akkor még csak a jövőben létező oktatástechnikai igényeket. Nagyon jellemző pontja ennek az új elméleti

tömb előadó és szemináriumi termeinek technikája, amely professzionális audio-vizuális, multimédiás stúdiók képességeivel
rendelkező felszerelésekkel fognak megnyitni (https://aok.pte.
hu/docs/dekan/file/media/PTE_AOK_AV_Hauer_Janos.pdf).
– Lesz-e változás az oktatás filozófiájában, hogyan tud
a kar lépést tartani a világban megjelenő fejlett oktatási
módszerekkel?
– Kollégáimmal most dolgozunk egy nagyívű, és a következő évek tanítását alapvetően meghatározó új tanulási kultúra
koncepción. A digitalizáció ugyanis nem cél, csak eszköz. Ez
a POTE2020, ami mellett a dékáni vezetés elkötelezett. Az új
tanulási kultúra koncepció célja, hogy elősegítse a keletkezett
tananyagok hatékony jövőbeli alkalmazását, további innovációkra bátorítsa, és jó tanácsokkal segítse oktatóinkat, hallgatóinkat. Szeretnénk, ha újabb lendületet adna az oktatóink
és hallgatóink teremtő, innovatív gondolkodásának, az alkotó képzelet kibontakozásának. A legmodernebb technológiák
és a gondosan kiválasztott pedagógia módszerek bevetésével
úgy szeretnénk tanítani a hallgatókat, ahogy ők a 21. században tanulni szeretnek. Mindezt természetesen nem a színvonal
erodálásával, sokkal inkább annak emelésével valósítjuk meg.
Ennek a folyamatnak az is különlegessége lesz, hogy a megvalósításban a hallgatók sem passzív szereplők lesznek már, ők is
partnerként jelennek meg, nagyobb felelősséget vállalnak majd
abból, hogy a képzésük hogyan alakul. Így képezhet majd szerves egységet a megújult infrastruktúra az oktatásunk tartalmi
és módszertani elemeivel. Meggyőződésem, hogy minden
adottságunk megvan ahhoz, hogy ne pusztán csak lekövessük
a 21. század tanulási kultúrájának változásait, hanem élére álljunk az azt alakító folyamatoknak.
– A leglátványosabb most kétségkívül az új épület, sokan aggódtak, mi lesz az építkezéssel. A mostani helyzet
mennyiben hátráltatta a menetrendet, mikor lesz belakható?
– Valóban – méretében és funkciójában – ez a legnagyobb
eleme a fejlesztésnek, hiszen a minden elemében modern két
nagy előadó és harminchat szemináriumi terem hatalmas plusz
erőforrást fog jelenteni az oktatásunkban. A felső két szintje
pedig négy kiváló intézetünknek ad majd minden felmerült
igényt kielégítő elhelyezést. Tartottunk persze attól, hogy a
kialakult helyzet problémákat fog okozni, de szerencsére a
fennakadások kezelhető szinten maradtak. Főleg a külföldi beszállítások – a kialakult helyzetben érthető – csúszásai okoznak
késéseket, ám a kivitelezés összességében nem állt meg egy
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pillanatra sem, így azt mondhatom, hogy az őszi oktatásunkat
már szolgálni fogja az új épület.
– Emellett, a terveket ismerve, gyakorlatilag az egész
Szigeti úti tömb környezete is megújul, gondolok itt az
épületeket körülvevő parkra, illetve arra, hogy sok eddigi
épület is megújul, van, amelyik új funkciót kap. Sőt, a régi
Elméleti Tömb is érintett a változásokban. Sorra tudjuk
venni mi történt eddig, és mi zajlik jelenleg?
– A parkosítás és egyáltalán a kampusz környezetének
megújulása fontos része a beruházásnak. A Janus Pannonius
Klinikai Tömb és az új oktatási épület közötti rész, a szép nagy
parkunk megújult arcát fogja mutatni, miután a tervek szerinti
több mint kétezer növény, a mesterséges tó és a park további
építészeti elemei a helyükre kerülnek. Ami már most nagyon
látványos, hogy eltűnt az eddigi, nem túl esztétikus kerítés a
Kürt utca felől és ennek nyomán végre rendes járda, új burkolatok kerülhettek ide. Az orvoskar területén üzemelő óvoda
és annak játszótere is megújult, ennek a költségébe a kar saját
forrásaiból is jelentősen beszállt. Az óvodával szemben egy új
parkoló épült. Most készül egy új kampusz behajtó is, amelynek végre önálló lehajtó sávja is lesz. Ez a korábbi bejáratnál
jóval feljebb lesz a Kürt utcán, azaz távolabb a Szigeti út találkozásától, ami mindenkinek jóval kényelmesebb lesz így, és a
reményeink szerint megoldja a reggeli és délutáni rendszeres
torlódás problémáját. A déli parkoló mellett is eltűnik majd a
kerítés egy idő után, a helyére modern és praktikus padokat
szeretnénk telepíteni, ami a „nyitott kampusz” elképzelés tudatos kiterjesztése. A napvitorlák is visszakerülnek a parkba, mire

a kar újra megtelik majd élettel.
– Bár a középtávú tervekben szó van a régi épület teljes
körű felújításáról, egy ideig biztosan a régi és új együttélésére kell berendezkedni. Ugyanakkor a régi épületben is
jelentős átalakítások indulnak. Mit érintenek ezek?
– A kampusz reorganizáció valóban nem ér véget itt
(https://aok.pte.hu/media). A jelenlegi feladatok egy része kötődik természetesen a most folyó építkezéshez, így például a
tűzoltósági felvonulási útvonalak módosulása miatt változik a
főbejárat előtti útszakasz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
új, szélesebb, nagyobb teherbírású, teljesen új burkolatot kapott, valamint az eddig az épület előtt lévő kerékpártárolókat
egy megfelelőbb, praktikusabb helyre tudjuk áthelyeztetni –
konkrétan a gázfogadó állomás mellé. Látványra is szebb és
sokkal rendezettebb lesz így ez a rész. Magában az épületben
is nagy változásokra készülünk, de ezek volumene miatt ennek
még adnék pár évnyi időt. Ami éppen most történik, az a régi
és új épület összekötése a földszinten és az első emeleten, valamint az aula klimatizációs rendszerének megújítása; ez utóbbinak rég itt volt már az ideje. Miután az új épületbe átköltöznek
az intézetek, a régi épületben felszabadult helyet szeretnénk
minél jobban kihasználni. Erre az egyik példa a MediSkillsLab
kibővítése, amely végül lényegében az egész negyedik emeletet
elfoglalva több mint kétezer négyzetméteren fogja a legmodernebb eszközökkel szolgálni a gyakorlatos, azon belül is elsősorban a klinikai képzést. A kezdeti nehézségek ellenére sikerült
ehhez megszerezni az anyagi forrásokat, így ez a beruházás is
hamarosan elkezdődik. (https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/12568).
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– A közösségi és tanuló terek megújítása az egyik legfontosabb hallgatói igényként merült fel az utóbbi években.
Ennek mi lesz a módja, és a régi épület és az új terei között
hogyan fognak megoszlani a feladatok és funkciók?
– Nagyon igyekszünk a hallgatóink és dolgozóink kedvére
tenni. Hiszen, ha a hallgatók a világszínvonalú oktatás mellett még jól is érzik magukat a kampuszon, szép emlékeket
gyűjtenek, és biztosan másoknak is ajánlani fogják, hogy itt
töltsék el ezeket az éveiket. Az új épület nagyon hangulatos
közösségi tereket kínál majd, de a régiben is számos átalakítást tervezünk. Az egyik ezek közül a könyvtár kibővítése és
megújítása, amely sokkal inkább egy modern tanuló tér lesz,
amelyben egyébként az orvoskari múzeum nagyon értékes és
érdekes gyűjteménye is méltó helyre kerülhet. A tanulóterek
modernizálására egyébként is nagy súlyt fektetünk. Az új épület korszerű tantermei mellett vizsgáljuk például annak a lehetőségét, hogy a régi épületben az új tömb plusz kapacitása nyomán felszabaduló eddig egyfunkciós kisebb előadótermeket
digitális tanulóterekké alakítsuk, ahol virtuális vagy szimulált
oktatási környezetet biztosító számítógépes eszközök állnának
a hallgatók rendelkezésére akár az önálló tanulás céljaira is. A
funkciók optimális elosztásában nagy szerepe lesz annak, hogy
teljesen digitális alapú teremgazdálkodási rendszerre állunk át.
Ennek az előnyeit remélhetően a következő szemeszterben már
megtapasztalhatjuk.
– Még a szűkebb kampuszon maradva, új helyre kerül
az állatház is. Hova kerül és mikor lesz kész?
– Most már Preklinikai Kutatási Központként emlegetjük
inkább, ami pontosabban fejezi ki a funkcióját. Ez a régi központi raktár épületének átalakításával valósul meg a tervek szerint. Erre is megszereztük a forrásokat, egyelőre az előkészítés
szakaszában vagyunk, hiszen szigorú előírásoknak kell megfelelni, de jó ütemben halad ez is. Annyira, hogy jövő nyáron már
szeretnénk, ha ez is megvalósulna.
– Mindeközben elindult a Fogorvostudományi Tömb
építése a Szigeti út túloldalán. Úgy tudom a beruházás különlegességét az épület kettős funkciója adja majd. Mikorra tervezik befejezni?
– Március 16-án volt az első kapavágás és ha majd viszszatérnek az egyetemi polgárok, ott is látványos haladást figyelhetnek meg. A tervezés is különleges feladat volt, hiszen
a végeredmény egy 3800 négyzetméter alapterületű ultramo-

dern, nagyon magas színvonalú oktatási, egyben betegellátási
környezet lesz. Ha nem jön közbe nem várt fordulat, akkor ez
is az oktatásunkat szolgálja majd már a jövő nyáron.
– Idén nyáron megtörténik az új tömb műszaki átadása és belakása, és a hallottak alapján a jövő nyár is különleges lesz. Az ördög ügyvédjeként meg kell kérdeznem, mi
a helyzet a fenntarthatósággal, hiszen minden, ami új, az új
költségeket is magával hoz?
– Úgy gondolom, hogy a forrásaink erre más most is rendelkezésünkre állnak, így emiatt nem kell aggódnunk. A képzéseink népszerűek és a fejlesztéseink éppen azt a célt szolgálják,
hogy továbbra is azok legyenek, vagyis minél jobbak, minél
vonzóbbak legyünk. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a
hallgatói létszámunk továbbra is megmarad.
– Mindezek alapján milyen jövőkép bontakozik ki a
pécsi orvoskar számára?
– A jelenlegi fejlesztések részleteiről beszéltünk. Látni kell
ugyanakkor, hogy ezeknek a stratégiai terveknek a legfontosabb célja mégis csak az inspiráció. Gondolatokat ébreszteni,
innovációra serkenteni és cselekvésre késztetni a hallgatókat,
oktatókat és kari kollégákat. Meggyőződésem, hogy ezeknek
a fejlesztéseknek most van itt az ideje. Megvalósításuk közösségi gondolkodást, egy újszerű, modern szemlélet kialakulását,
összefogást és innovációt igényel majd, ami nem megy majd
egyik napról a másikra. De a változások jót hoznak majd, segítségükkel karunk egy olyan fejlődési pályára állhat, amely a
nemzetközi versenyben, a folyamatosan változó körülmények
között is a világ egyik legjobb orvosképző helyévé teheti Pécset. Ilyen hagyományokkal és adottságokkal pedig mi más is
lehetne a célunk?
Szabó Gábor, Pécs, 2020.05.07.
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A PTE ÁOK tudományos cikkeinek megjelenése
a SCOPUS adatbázisában

PTE ÁOK cikkek a SCOPUS-ban
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Adataink a SCOPUS-ban
Karunk nyilvántartott tudományos cikkeinek száma a SCOPUS-ban jelentős emelkedést mutatott az elmúlt három év
során. Az 1. ábra azt mutatja, hogy míg 2010 és 2016 között
évente mintegy 100 cikkünk jelent itt meg, addig az elmúlt
három évben ez a szám meredeken emelkedett, és 2019-ben
már meghaladta a 300-at. Az ábrán tükröződő leolvasás 2020
januárjában történt1. Érdemes egy kicsit elgondolkodni azon,
mi miatt állhatott be ez a jelentős emelkedés. Ehhez jó referenciát adhat, ha az MTMT-ben megjelenő cikkeink számát
is megnézzük. Ebben az adatbázisban az elmúlt években a
valóban létező kari cikkek lényegében mindegyike bekerült,
köszönhetően részben annak is, hogy az egyéni tudományos
munka mérésében az MTMT kiemelkedő szerepet kapott karunkon. 2016 és 2019 között az MTMT-ben megjelenő cikkeink száma mintegy 25-30%-kal nőtt (2. ábra), ami persze
önmagában is megsüvegelendő teljesítmény. Ahhoz viszont
nem elég, hogy a SCOPUS-ban látott tendenciát, a 200%-os
növekedést megmagyarázza. Az látszik tehát, hogy a SCOPUS-ban megmutatkozó ugrásszerű éves cikkszámnövekedés nem magyarázható pusztán a kari kutatók által közölt
cikkek számának a növekedésével. A megjelenő tendencia
hátterében sokkal inkább az áll, hogy az adatnyilvántartásunk fejlődött. A pontos okok megértése még előttünk áll,
de meggyőződésünk, hogy pusztán azzal, hogy a kari cikkek
affiliációjában helyesen jelenik meg karunk neve, már nagyot
léptünk előre. Ezen törekvések támogatásáért, azaz az affi-

liációk figyelmesebb és pontosabb alkalmazásáért, ezúton is
köszönet illeti kutatóinkat.
A 1. ábra betétábráján a SCOPUS-ban lévő cikkeink
számát hosszabb időskálán is bemutatjuk. A távolabbi múltba mutató adatok részletes elemzése nélkül az azért megállapítható, hogy a 2019-es kari eredmény láthatóan ebben a
történelmi léptékben is kiemelkedőnek tekinthető. Ugyancsak érdemes megfigyelni – de e helyütt a további vonatkozó
analízistől eltekintünk majd –, hogy a 2000-ben bekövetkezett egyetemi integráció kifejezetten negatív hatással volt az
orvoskarnak a SCOPUS-ban megjelenő eredményeire. Az
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1. ábra A PTE, ÁOK neve alatt megjelenő cikkek száma a SCOPUS
nemzetközi adatbázisában. A leolvasás 2020 január elején történt.
Az utolsó három évben külön jelöljük az adatokhoz tartozó évszámokat. A betétábra mutatja az adatok alakulását hosszabb időskálán:
1970, azaz a SCOPUS indulása óta.
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Az intézmények teljesítményének a minősítésére és összevetésére rendszeresen számos hazai és nemzetközi rangsor készül. Ezek megítélése a kutatók és intézményvezetők körében
vegyes. Egyrészt a rangsorok más és más jellemzőket tekintenek alapul, és így nem ugyanazt mérik. Más az elismertségük és nézettségük is. És egyébként még abban is van sok
esetben véleménykülönbség, hogy szükség van-e egyáltalán
rájuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a jól megválasztott rangsorok
figyelése fontos, mert visszajelzéseket adnak, tanulságokat
lehet belőlük levonni és így a fejlesztések irányának a kijelölésében is segítenek.
Ezek a rangsorok szinte minden esetben nagy nemzetközi adatbázisokra támaszkodnak. Közöttük a tudományos
eredmények mérésére az egyik meghatározó a SCOPUS, az
Elsevier közlemény- és hivatkozáskereső adatbázisa. Nem
mindegy tehát, hogy ebben az adatbázisban megjelennek-e
megfelelően a karunk kutatói által közölt cikkek. Ebben az
írásban röviden áttekintettük, hogy a pécsi orvoskari adatok az elmúlt időszakban milyen pontossággal kerültek be a
SCOPUS-ba, hogy ezen a területen milyen fejlődést sikerült
elérnünk az elmúlt hónapokban, és hogy milyen feladatok
várnak még ránk.
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A www.scopus.com-ra belépve, a „Search” lehetőségen
belül az „Affiliation” keresésben dolgoztunk, és ott a „University of Pécs Medical School” név alatti eredményeket
vizsgáltuk.

2. ábra A PTE, ÁOK cikkeinek száma a SCOPUS-ban történt leolvasás szerint (tele körök), illetve az MTMT adatbázisa alapján (üres
körök) az elmúlt tíz évben. Az MTMT adatok csak az impakt faktorral rendelkező cikkeket tüntetik fel.
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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Mit tehetünk a probléma megoldására?
Az egyetem vezetésével együttműködve, a PTE, Központi
Könyvtár munkatársainak hathatós segítségével, és Csernus
professzor koordinációjával 2020 elején elkezdődött egy
olyan munka, amelynek célja a valósan meglévő cikkeink helyes kimutatása a SCOPUS-ban. Mint a rendszer pontosabb
megértése után kiderült, ennek több módszertani lépésben is
megvannak a lehetőségei. A „korrekciós csapat” jelenleg is
dolgozik az adatainkon, így most csak egy pillanatképet tudunk mutatni. Az eddigi, a SCOPUS-on belül az affiliációk
rendezésére és rendszerezésére irányuló változtatások hatását
a 3. ábra szemlélteti. Érdekes megemlíteni, hogy volt olyan
hét, amikor ezeknek hatására a PTE, ÁOK neve alatt megjelent cikkek száma 5520-ról 7100-ra emelkedett. A 3. ábra azt
is megmutatja, hogy a cikkek számának a növekedése több
évre visszatekintve is jelentkezik.
A hatás ugyancsak megjelenik akkor, ha karunk öt évre
akkumulált adatait nézzük meg (4. ábra). Bár a januárig lezajló folyamatoknak is jelentős hatása van ezekre a számokra
(tele körök), ha majdnem kétszeres teljesítményemelkedést
prognosztizálnak a jövő évre. Mégis, a korrekció után számolt adatok alapján ez a publikációs számokban megjelenő
fejlődés akkor igazán jelentős, ha az öt évre vonatkozó öszszes cikkek számát a már korrigált adatokkal számoljuk ki
(üres körök). Ezek alapján a 2014 és 2018 közötti értékekhez
képest a teljesítményünk közel a háromszorosára nőhet 2021ben. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a SCOPUS-ból
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Akkor most már minden rendben van?
Vajon ez a jól látható közleményszám növekedés azt jelenti-e, hogy immáron minden kari cikk megjelenik a SCOPUS-ban? Sajnos még távolról sem ez a helyzet. A 2. ábra
mutatja azt az összehasonlítást, amelyben a SCOPUS-ban
megjelenő kari adatokat vetjük össze az MTMT-ben nyilvántartott kari számokkal. Az utóbbi esetben csak az impakt
faktorral rendelkező cikkeinket vettük figyelembe. Szomorú
azt látni, hogy 2010 és 2016 között a SCOPUS-ban csak a
valóban létező cikkeinknek mintegy a harmada jelent meg.
Az viszont biztató, hogy ez a különbség 2017 és 2019 között
jelentősen csökkent.
Természetesen felvetődhet az a lehetséges magyarázat,
hogy a SCOPUS sok cikkünket nem veszi figyelembe. Ez
ellen szól, hogy a SCOPUS valóban nagy merítéssel dolgozik. Ugyancsak cáfolja a lehetőséget az a megfigyelés, hogy a
saját adatnyilvántartásunk (ld. affiliációk rendbetétele) fejlődésével, azaz 2017 és 2019 között a két adatbázis kimutatásai
között a különbség már nagymértékben csökkent. És akkor
is ennek a magyarázatnak az elvetésére jutunk, ha az egyes
SCOPUS-ban történt speciális keresések eredményeit vetjük
össze (ld. később). Sajnos azt kell tehát megállapítanunk,
hogy a cikkeink egy jelentős része úgy nem jelenik meg a
SCOPUS-ban, hogy egyébként a közlés helyeként szolgáló
újságot a SCOPUS nyilvántartja, jegyzi. Ennek az oka elsősorban az adatnyilvántartás hiányosságaira vezethető vissza.
Márpedig ezeket az adatokat érdemes lenne visszamenőleg
is rendbe tennünk, hiszen sok összehasonlítás és kimutatás
esetében öt évre, vagy akár hosszabb időre visszamenőleg is
vizsgálják karunk tudományos teljesítményét.
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3. ábra a 2020-ban végrehajtott korrekciók hatása a PTE, ÁOK
SCOPUS-ban megjelenő cikkeinek számára. A tele körök jelölik a
2020 elején, az üres körök az április közepén leolvasható adatokat.
2250

PTE ÁOK öt éves kummkulatív adatok

akkor mutatkozó visszaesés hatásai látszólag majdnem húsz
évig megmutatkoztak az adatainkon.
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4. ábra A PTE, ÁOK cikkszámának összege az előző öt évre vonatkoztatva az évek függvényében. A tele körök a korrekciók előtti, az
üres körök a korrekciók utáni adatokat mutatják. Szaggatott nyilak
jelzik a korrekció előtti, folytonos nyilak az utáni növekedés mértékét a 2014-2018 között felvett bázishoz képest. A százalékos adatok a
nyilak hosszát becsülik. Referenciaként az ábra ugyancsak bemutatja az MTMT adatokból számolható ötéves összegeket is (tele négyzetek). A 2021-re számolt ötéves adat a 2020-as becsült cikkszámmal
(400) készült a SCOPUS és az MTMT kalkuláció esetében is.

származtatható értékek még mindig jelentősen elmaradnak
attól a számsortól, amit az MTMT adatok alapján kalkuláltunk (tele négyzetek).
Hol tartunk a korrekciókkal?
Bár jó lenne azt gondolni, hogy az eddig elvégzett munka
elégséges volt az adataink rendbetételére, a helyzet sajnos távolról sem ez, ahogy erre már láttunk utalást a 4. ábrán is. Az
5. ábra azt mutatja, hogy az eddigi korrekciók segítségével
mennyire tudtunk közel kerülni a valós adatokhoz (MTMT).
Sajnos azt kell látnunk, hogy bár jelentős lépést tettünk a helyes irányba, a SCOPUS-ban így megjelenő adataink (üres
körök) még mindig csak mintegy a felét adják vissza azoknak
a számoknak, amit az MTMT mutat. Hosszú még tehát ez az
út, folytatni kell a korrekciós tevékenységünket. A folyamat
PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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ugyanakkor egyre nehezebb vizekre vezérel minket, a lépcsőzetes korrekciók természete miatt egyre nehezebb lesz hatékony eszközöket fellelni a folytatásra. Nem teljesen világos
ugyanis továbbra sem az, hogy milyen komponensek hibás
megjelenése okozza az eltéréseket.
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5. ábra A SCOPUS-ban elérhető januári (tele körök) és áprilisi
(üres körök), valamint az MTMT-ben lévő (tele négyzetek) adatok
összevetése a PTE, ÁOK esetében az elmúlt tíz évre vonatkoztatva.

ReglĘdi D. cikkek száma
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6. ábra Reglődi Dóra publikációs adatai a SCOPUS-ban különböző
keresési stratégiák eredményeként. Az ábra összeveti azon eljárások eredményeit, amikor a saját nevére keresve gyűjtöttünk adatokat (tele négyzetek), a PTE nevére keresve azon belül néztük meg
a hozzájárulását (üres négyzetek), illetve amikor a PTE, ÁOK-ra
keresve tettük ezt meg 2020 januárban (tele körök), illetve az áprilisi
korrekciót követően (üres körök).
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Anomáliák
Az egyik fontos, de nem minden esetben könnyen kezelhető anomália a SCOPUS-ban például akkor bontakozik ki a
szemünk előtt, ha egy-egy kutató adatait részletesebben elemezzük. Most a GDPR-csapdák elkerülése érdekében ezt az
egyik társszerző adatainak a példáján keresztül mutatjuk be.
A 6. ábra adatai alapján végezzük az elemzést. Ha a kutató, itt
Reglődi Dóra nevére közvetlenül keresünk a SCOPUS-ban,
megkapjuk a cikkeinek számát (tele négyzetek), amelyek a
SCOPUS által nyilvántartott újságokban jelentek meg, azaz
SCOPUS „kompatibilisek”. A rendszer logikája miatt ezeknek aztán minden évben meg kellene jelenniük a PTE, és
orvoskari kutatók esetében természetesen a PTE, ÁOK neve
alatt is. Ha a keresést a PTE nevére végezzük el, és megnézzük, hogy a kutató cikkei közül hány jelenik meg a PTE neve
alatt (üres négyzetek), kis eltéréseket kapunk a saját nevére
történt kereséshez képest, azaz a helyzet nagyjából megnyugtatónak látszik. Ha a keresést a SCOPUS-ban úgy végezzük,
hogy a PTE, ÁOK neve alatt nézzük meg az adatokat, és azok
között az adott kutató számait (körök), akkor a helyzet már
sokkal elkeserítőbb. A Reglődi Dóra által közölt SCOPUS
„kompatibilis” cikkeknek egy jelentős része ugyanis nem jelenik meg karunk teljesítményében. Az ugyan leolvasható az
ábráról, hogy a 2020 első felében végzett korrekció után ezek
az eredmények (üres körök) már közelebb vannak a saját névre való keresés alapján elvártakhoz, de a lemaradás még így
is számottevő. Beszédes adat, hogy a fentiek miatt 2010 és
2019 között összesen 116 olyan, Reglődi Dóra szerzőségével
közölt cikk volt 2020 elején, ami nem jelent meg kari teljesítményként. Talán részleges gyógyírt jelent a problémára,
hogy a korrekció után ezeknek az „eltűnt cikkeknek” a száma
áprilisban 65-re mérséklődött.
A probléma tehát láthatóan valós és még mindig jelentős.
A fenti szakaszban mi ugyan csak egy kutató esetét mutattuk be, de sok más kolléga publikációs eredményeire is elvégezve a kereséseket megállapíthattuk, hogy számos esetben
ugyanilyen jellegű és nagyságrendű gondokkal találkoztunk.
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7. ábra A PTE, ÁOK neve alatt megjelenő cikkek száma heti leolvasást követően, az eltelt napok függvényében (tele körök). A betét
ábra ugyanezen adatokat mutatja rövidebb időskálán, és kiegészítve
egy egyszeri MTMT leolvasás (üres kör) adatával.

Quo vadis, POTE?
Mindazok a számok és következtetések, amiket a fentiekben
bemutattunk, feladatokat is jelölnek ki a következő időszakra
vonatkozóan. Senki sem szereti ugyanis azt, ha egy meccsen
úgy kap ki, mondjuk 15:10-re, hogy közben dobott 20 gólt.
Folytatnunk kell tehát azt a korrekciós folyamatot, amit a kari
és egyetemi kollégákkal az elmúlt időszakban elkezdtünk.
Ebben a meglévő terveink mellé örömmel sorakoztatunk fel
olyan törekvéseket, amelyeket a kari kollégák ötletei alapján
fogalmazunk meg. Nem vagyunk SCOPUS-specialisták, így
minden jó tanács hasznos.
Másfelől, talán segíthet az is az elemzésekben, ha igyekszünk pontosabban, nagyobb időfelbontásban nyomon követni az adatainknak a SCOPUS-ban való megjelenését. A
7. ábra ismerteti, hogy heti leolvasásban az idén hogyan növekedett a cikkeink száma a SCOPUS adatbázisában (2020.
május 9-ig). Érdekes például látni azt, hogy a Covid-19 hazai
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megjelenésének környékén a 2020-as cikkeink száma növekedésének a tendenciája megtört, majd egy pár hetet követően
ismét stabilizálódott. Mindez – a korábbi évek hasonló adatainak a hiányában – persze nem ad lehetőséget messzemenő
következtetések levonására a krízishelyzet hatásait illetően,
lehet pusztán véletlen egybeesés is. Ezek az adatok ugyanakkor lehetőséget adnak egy óvatos becslésre is. Bár még az
évnek csak a harmadánál járunk, úgy tűnik, hogy karunk az
idén tovább tudja növelni a nyilvántartott tudományos teljesítményét. A most becsülhető év végi adat valahol 400 körül
van (persze a becslésnek ma még nagy hibája), ami biztató

prognózis a tavalyi évi, a korábbiakhoz képest már egyébként
is jelentősen megemelkedett, 339-hez képest. A becslést mindenesetre alátámasztani látszik az a tény, hogy március végén az MTMT-ben már 205 db 2020-as kari cikk jelent meg
(7. ábra). Egy olyan évben, amikor sok tekintetben is nagyon
különleges körülmények között végzik a kutatók a munkájukat, ez különösen figyelemre méltó eredményt sejtet.
Köszönet érte minden kari dolgozónak!
Nyitrai Miklós és Reglődi Dóra

Online is siker a Nemzetközi Tavasz

Több mint egymillió forint adomány gyűlt össze a kínai művész jótékonysági aukcióján
Több mint egymillió forint gyűlt össze abból az online
rendezett jótékonysági árverésből, melyet Wei Xiang kiállításának alkotásai kapcsán szervezett a PTE Kapcsolati
és Nemzetköziesítési Igazgatósága. A kínai művész tárlata
még a veszélyhelyzet küszöbén, „élőben” nyílt a Tudásközpontban március közepén. Wei Xiang a járványügyi helyzet
ellenére kitartott segítő szándéka mellett: az International
Spring Facebook oldalán sikerrel licitáltak Ázsiából, Európából, és hazánkból is mind magánszemélyek, mind szervezetek.
A PTE, KK, Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi
Osztályának fejlesztése céljából létrehozott Sürgi Kapitány
Alapítványon keresztül használja fel a támogatás összegét.
„Nagy segítség ez a PTE Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Osztályának, ahol a közeljövőben a triázsrendszer
(betegosztályozó rendszer) kiépítése az egyik célunk. A fejlesztés részeként egy úgynevezett triázs-pult és annak számítástechnikai háttere lenne megvalósítva a felajánlásból.”
– mondta el dr. Horváth Gábor, a PTE, KK, Gyermekklinikájának rezidense, az alapítvány vezetője. „Szívesen teszek a

két ország közötti kapcsolatokért, mivel szeretem Kínát is és
Magyarországot is. Szeretném, ha a két nép jobban megismerné egymást. Én ebben szeretnék segíteni.” – árnyalja ars
poeticáját Wei Xiang.
A Nemzetközi Tavasz további online programjairól:
https://www.facebook.com/InternationalSpringPTE/

YourLife #AtHome

– a PTE, ÁOK egészségterv felhívása mindenkihez –
„YourLife is OurLife”… így küldetésünknek megfelelően a
home office és a távoktatás idején is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a munkatársaink és hallgatóink testi és lelki
egészségüket megőrizhessék, fejleszthessék.
Éppen ezért kommunikációs felületeinken és csatornáinkon (weboldal, Facebook, Instagram, email) továbbra is
megosztjuk azokat a lehetőségeket, hasznos tippeket, amelyek ebben a kihívást jelentő helyzetben is motiválhatnak
mindenkit.
Konzultációink is elérhetőek – természetesen a fizikai
kontaktust mellőzve - online formában:
• továbbra is kérhető kollégánk segítsége táplálkozással
kapcsolatos kérdésekben,
• gyógytorna konzultáció tartásjavító technikákkal,
esetleges sérülésekkel, az ülő munkából eredő fájdalmakkal kapcsolatban,
• dohányzásról való leszokásban kérhetik kolléganőnk
segítségét,

• hatékony időbeosztással, napi kihívásokkal kapcsolatban pedig LoveYourLife konzultációnkat vehetik
igénybe.
A fentiekre a yourlife@aok.pte.hu email-címen ehet jelentkezni.
Nem maradnak el a közkedvelt egészséges ételkészítő
workshopok sem, és otthoni mozgással kapcsolatos tippekkel is jelentkezünk. Sőt, az is lehet, hogy további meglepetésekkel és challenge-ekkel is találkozhatnak majd oldalainkon.
Amennyiben bármilyen ötletet, kérés, kérdés merülne fel,
írjon a www.yourlife.aok.pte.hu oldalon a sárga borítékkal
jelölt ötletládába (akár anonim módon), vagy a yourlife@
aok.pte.hu email-címre is jelezhetik nekünk ezeket.
Egészséges napokat, otthon is!
A YourLife csapata
PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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„A vírushelyzet
sokkal nagyobb összetartást generált közöttünk”
A hallgatókat váratlanul érte a rendkívüli tavaszi szünet
híre, még ha számítani is lehetett rá, köztük Bölcsföldi T.
Barbarát is, aki szigorló éves, és közvetlenül a bejelentést
követően lett volna a pszichiátria szigorlata. Örömmel tapasztalta, hogy az egyetem rendkívül gyorsan reagált a
történtekre, és az oktatás átszervezésével, egy hét elteltével már minden működőképessé vált. Az átállásról, a gyakorlatok online megvalósításáról és a vizsgaélményéről is
mesélt.
– Hogyan sikerült az online szigorlata pszichiátriából?
– Jól sikerült, az eredeti időponthoz képest két hét múlva le is vizsgázhattam. Az oktatásban sem tapasztaltunk nagy
csúszást, a legtöbb tantárgynál maximum egy vagy másfél
hetes volt a kimaradás, így nem érzem, hogy hátrány ért volna a tanulásban a távoktatás bevezetése miatt. Az oktatók és
a hallgatók is rövid időn belül adaptálódtak az új helyzethez.
Az online vizsgázás is kimondottan pozitív emléket hagyott
bennem, mert jól működött a rendszer, nagyon segítőkészek
voltak az oktatók, bár a szokásosnál jobban izgultam, hisz
ilyen módon még nem adtam számot a tudásomról. Az online vizsgázás nagy előnye, hogy a messzebb lakó hallgatóknak nem kell Pécsre utazniuk. Otthonról kényelmesebben és
gyorsabban zajlott.
– Hatodévben – a normál oktatási rend szerint – van
még elméleti oktatás a gyakorlatok mellett?
– Egész évben gyakorlatokon vagyunk, amiket magunk
oszthatunk el, bár azért ezek során a klinikákon, illetve az
oktatókórházakban rendszeresen tartanak még kötelező előadásokat az oktatók. A nyolc szigorló éves tárgyból kell teljesítenünk a gyakorlatokat, amik közül hat zárul vizsgával. A
távoktatás nyilván megnehezítette ezt, a gyakorlat – eredeti
értelmében – kiesett az életünkből, de az oktatók igyekeztek
a lehető legjobb tudásuk szerint, magas színvonalon pótolni a gyakorlati és elméleti oktatást, és megoldást találtak a
vizsgáztatásra is. A hatodéves tantárgyainkból volt ötödévben
is gyakorlatunk. Mivel a vészhelyzet március közepén alakult ki, így a végzős évfolyam nagy részének már csak pár
hét, maximum 5-6 hét gyakorlata volt vissza a hatodévből.
Minden évfolyamnak nagy segítséget jelent, hogy a feltöltött
digitális tananyagok között sok olyan van, amely gyakorlatközpontú, és a vizsgálatokra, a diagnosztizálásra helyezi a
hangsúlyt. Ezeket újra és újra elő lehet venni, nagyon hasznos felvételek ezek, amik később is hasznosíthatók lesznek
a gyakorlati vizsgákra való felkészülésben. Önkénteskedésre
is van lehetőség, ami a későbbiekben beszámításra kerülhet
a szakmai gyakorlatokba. Tudomásom szerint sok hallgatótársam vállalt önkéntes munkát a tanulmányi kötelezettségei
mellett, és ez nagyon dicséretes.
Oktatóink – mivel nincs módjuk személyes gyakorlatokat
és szemináriumokat tartani – a digitális felületekre feltöltött
videóikban és tananyagaikban még inkább hangsúlyozzák,
ami igazán lényeges, és ezzel megkönnyítik a vizsgákra való
felkészülésünket. Az online oktatás másik előnye, hogy bi-

zonyos tantárgyakból külön is lehetőségünk van kérdezni az
oktatóinktól, a klinikák és az intézetek megadnak erre időpontokat. Ez egyrészt segítség nekünk, másrészt visszajelzés
az oktatóinknak is. A nemrég létrehozott, új PotePedia – ami
digitális tudásbázist jelent, frissen, rendszerezetten feltöltött
tananyagokkal – ugyancsak hasznos lesz a későbbiekben.
Annak ellenére, hogy nem volt könnyű az átállás, és ma
sem egyszerű az otthoni lét, úgy látom, hogy mindannyian
igyekszünk a legjobbat kihozni ebből. Az évfolyamfelelősöknek és a hallgatói önkormányzatnak is jóval több lett a
feladata az átállás bejelentése óta. Ők is aktívan, minden évfolyamban gyűjtik a hallgatói kérdéseket, nehézségeket, egy
emberként közvetítik az egyetemi vezetőség, a tantárgyfelelősök felé, nekünk pedig továbbítják a válaszokat és a megoldásokat. A vírushelyzet egy sokkal nagyobb összetartást generált közöttünk, egymás segítése jóval hangsúlyosabbá vált,
mint korábban.
– Miből vizsgázik legközelebb?
– Az államvizsga lesz számomra a következő megmérettetés. Az írásbeli május 24-én lesz, a szóbeli pedig valószínűleg június 2-a és 8-a között várható. Folyamatosan kapjuk
a tájékoztatásokat ezzel kapcsolatban is, még arról is informálnak, hogy épp dolgoznak egy-egy kérdéskörön. A dékáni
vezetés, a tantárgyfelelősök és az oktatók is nagyon segítőkészek, és ez belőlünk, hallgatókból is fokozott türelmet és
megértést vált ki. Az is értékelendő, hogy egy-egy problémakörre több megoldás is születik. Abban is segítséget kapunk,
hogy az elmaradt kötelezettségeinket is tudjuk bizonyos módon pótolni és teljesíteni.
– Az alsóbb évesekkel is tartja a kapcsolatot?
– Igen, jó néhány hallgatótársammal rendszeresen kommunikálok. Legutóbb az online szóbeli vizsgázással kapcsolatosan osztottam meg velük a tapasztalataimat, mert a többi
évfolyam ezen még nem esett át. A pár napos átállás után ők
is igyekeztek a félévben mindent a változtatásoknak megfelelően teljesíteni. Hozzám hasonlóan pozitív véleménnyel
vannak a Teams-ről és a Zoomról, mindkét platform könnyen
kezelhető a le- és feltöltés szempontjából, és élvezhetők az
előadások is. A távoktatásnak köszönhetően a hazautazó külföldi hallgatók is tudták folytatni a félévet. Ez a különleges
helyzet a hozzáállásban, a problémamegoldásban és a tanulási módszertanban is nagy változást hozott létre, és mindez
később is sok pozitívummal járhat. Egy normális menetrend
szerint zajló félévben nem lett volna lehetőség egy ilyen mértékű digitális fejlesztésre.
– Gondolom, várja már, hogy újra beléphessen a Szigeti úti főépület ajtaján.
– Nagyon várom. Biztos vagyok abban, hogy felértékelődik majd az egyetem falai között együtt töltött idő, és a hallgatói összetartozás élménye is felerősödik. Az is kétségtelen,
hogy minden évfolyam számára különleges emlék marad ez
az időszak, de főként a végzősöknek, hiszen mi más módon
köszönünk el az egyetemi évektől, mint az elődeink.
Schweier Rita
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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Itt az Ember Arm

– tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók –
Mesterséges intelligencia által vezérelt „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med Kft.
kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis integrált
tanuló rendszer révén sajátítja el viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a fejlesztők reményei szerint a
jövőben TB-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz
is eljuthat. A már működő prototípust mi is szemrevételeztük.
Megfogni egy labdát, lecsavarni egy üveg kupakját, felhúzni egy zoknit – ilyen, a legtöbbek számára öntudatlan rutinfeladatokkal kell megbirkóznia azoknak, akik akár egy baleset, betegség, vagy születési rendellenesség következtében
elvesztik alkarjukat. Mindez világszerte több mint 500 ezer
embert érint, és miután az amputációhoz vezető okok jelentős része a balesetek mellett az elöregedő társadalmat egyre
inkább sújtó betegségek (fertőzések, rosszindulatú daganatok, érszűkület) eredménye, ez a szám gyorsan növekszik.
Bár a hiányzó testrész pótlásában nagy segítséget jelentenek a gyorsan fejlődő végtagi protézisek, még a legkorszerűbb modellek is rengeteg korláttal rendelkeznek: nehéz
elsajátítani a használatukat, nem feltétlenül képesek elvégezni az igazán finom kézmozdulatokat, hosszas viselésük
pedig kifejezetten fárasztó. Ezeknek a problémáknak jelentős részére ígér megoldást egy új pécsi fejlesztés, a tanulékony Ember Arm.
Fakéztől a mesterséges intelligencia által vezérelt
végtagig
A művégtagok is óriási átalakuláson estek át az elmúlt évtizedek során, és az egyre kifinomultabb kozmetikai protézisek mellett jó ideje megjelentek a funkcionális protézisek is,
amelyek különböző szinteken és módokon képesek pótolni
az elvesztett végtag funkcionalitását. Az egyszerű mechanikus megoldások mellett, amelyek a kéz nyitására és zárására képesek csak, már használatban vannak az úgynevezett
myoelektromos protézisek is, amelyek az emberi izmok által generált elektromos jelek révén működnek.
Mint azt a fejlesztést összefogó, és a művégtagok készítése terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező Csóka

Csaba, a Corvus-Med Kft. ügyvezetője magyarázza, mindez
úgy lehetséges, hogy az izomcsoportok az amputálás után,
illetve a fejlődési rendellenességek esetén is megmaradnak,
és amennyiben a megfelelő helyre helyezik fel a protézishez
szükséges elektródákat, úgy az izomösszehúzódás által generált elektromos jelet továbbítják a protézisbe. Egy ilyen
úgynevezett bionikus művégtag már a finomabb mozdulatokra is képes, ám így is komoly korlátai vannak: hosszú
időt vesz igénybe a betanulás és nehéz finomhangolni. „A
legtöbb jelenleg kapható végtagprotézis előre megszabott
csomaggal érkezik: tud mondjuk 30 gyakori mozgásfaját,
és ezek sora nem bővíthető” – jellemzi a helyzetet dr. Tóth
Luca, a projekt orvosi tanácsadója. A pécsi csapat viszont
máshonnan közelíti meg a kérdést.
„Míg alapesetben a felhasználónak kell elsajátítania
a protézise működését, mi megfordítottuk a dolgot, és azt
mondtuk, hogy mi lenne, ha a protézis tanulná meg a felhasználó mozdulatait, szükség esetén folyamatosan alkalmazkodva” – mondja a protézis szoftverének fejlesztését
koordináló dr. Schiffer Ádám, a PTE, Műszaki és Informatikai Karának docense. Mindezért egy mesterséges intelligencia, azaz tanuló rendszer a felelős, amely folyamatosan
figyeli a felhasználó izmainak aktivitását. Bár a mesterséges
intelligencia szó hallatán akár szuperszámítógépekre is gondolhatnánk, a feladathoz szükséges számítási kapacitással
már egy néhány tízezernyi forintba kerülő Rapsberry Pi (https://hu.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi) is rendelkezik, és
egy ilyen miniszámítógép kerül beszerelésre az eszközbe
is, teszi hozzá mindehhez a prototípus fejlesztését vezető
Dhakshinamurthy Devaraj.
Virtuális valósággal a valóban hasznos művégtagért
A személyre szabható protézis egy mobilapplikáció, illetve
a rá helyezett kijelző révén irányítható és finomhangolható,
a használatát pedig virtuális valóság, akár különböző játékok segítségével lehet begyakorolni. Mindez kifejezetten
hasznos lehet például a gyermekek számára, akik körében
egy felmérés szerint egyébként is magas, 35 százalék a
„protéziselhagyók” aránya, azaz azoké, akik annyira kényelmetlennek, nehézkesnek és haszontalannak találják a
művégtagjukat, hogy lemondanak annak használatáról.
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Mindez a felnőtt felhasználók egynegyedére is igaz, és
a projekt orvosi tanácsadója, dr. Tóth Luca szerint ezek az
arányok ennél is rosszabbak lehetnek a valóságban, egész
egyszerűen azért, mert a felhasználók túlnyomó többsége nem elégedett protézise tudásával, és annak rendszeres
használatát megerőltetőnek, fárasztónak találja. Ebből a
szempontból fontos, hogy a pécsi fejlesztésű protézis a belé
szerelt miniszámítógép ellenére is könnyebb, mint a piacon
lévő modellek többsége, és bár ez az előny csupán 10-20 dekagramm, mindennek óriási jelentősége van a hosszú, egész
napos használat esetén. A 3D nyomtatási gyártási technológiának köszönhetően ráadásul az egyes darabok teljesen
személyre szabhatóak, ami főleg a protézistől idegenkedő
gyerekek esetében lehet fontos.
A protézis emellett „taktitilis visszacsatolással” is rendelkezik, azaz az egyes ujjak végén szenzorok találhatóak,
amelyek a fogás erősségével arányosan visszajelzést adnak,
a tapintást szimulálva. Mindez kifejezetten fontos lehet a
kényes kézműveletek elsajátítása és szinten tartása kapcsán,
hiszen az agy a folyamatos visszajelzések alapján képes
adaptálódni ezekhez.
A pécsi fejlesztéshez hasonló, minden ujj külön mozgatására képes berendezések ára 13-15 millió forint körül
szóródik. Az itt fejlesztett modell árát lényegesen olcsóbbra, 8 millió forint körülre próbálják belőni, ami persze még
így is viszonylag kevesek számára engedhető meg. A TB
támogatás legalább részben megoldást jelenthet, mindezt a
jelenlegi eljárás szerint egyéni engedély révén lehet megszerezni a bionikus protézisek esetén – a csapat jelenleg
azon dolgozik, hogy az Ember Arm felkerüljön a támogatott
eszközök listájára.
A végleges protézis mellett a pécsi fejlesztők egy úgynevezett tanuló modulon is dolgoznak, amely segítségével
a végtag elvesztése után a lehető legrövidebb idővel megindulhat a rehabilitáció. A végleges verziónál jóval egyszerűbb modell révén könnyen el lehet sajátítani a protézis
működését, míg a gyerekek számára egy virtuális valóság
rendszer és a játékos tanítás teszi könnyebbé az alkalmazkodást.
Az Ember Arm jelenleg működőképes, már felhasználó
által is tesztelt prototípussal rendelkezik. A következő hónapok a modell finomhangolásáról szólnak majd, és szűk fél
év múlva lehet kész a gyártható változat. A műszaki munka lezárultával azonban még nem ér a csapat a célegyenesbe, hiszen ezek után következik a befektetők keresése és a
szélesebb körű klinikai vizsgálatok lefolytatása. Dr. Maróti
Péter, a PTE 3D Központ szakmai vezetője úgy számol,
hogy mintegy egy év szükséges ahhoz, hogy az Ember Arm
eljusson a rászorulókhoz.
Stemler Miklós

NKI Hírlevél
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Nemzetközi
Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda útjára indította hírlevelét magyar és angol nyelven, mely az Iroda honlapjáról
elérhető.
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/1780/index/almenu/609
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„Új utakat tapostunk ki”

Interjú dr. Rendeki Szilárddal, a Szimulációs Oktatási Központ igazgatójával
Bár a koronavírus járvány kétségkívül megnehezítette
a gyakorlati orvosképzést, a manuális készségek fejlesztését és gyakorlását lehetővé tévő Szimulációs Oktatási
Központ továbbra is fontos szerepet játszik a képzésben.
A sikeresen lezajló digitális átállást jelentős mértékben
megkönnyítették a MediSkillsLab által készített audiovizuális oktatóanyagok, és a Központ kritikus fontosságú feladatot lát el a koronavírus biztonságos kezeléséhez
szükséges procedúrák tanításában és gyakorlásában. A
Központ igazgatójával, dr. Rendeki Szilárddal tekintettük át a MediSkillsLab szerepét ebben a rendkívüli helyzetben.
– A PTE Általános Orvostudományi Kar Szimulációs
Oktatási Központja már hosszabb múltra tekint vissza, és
tudtommal nemzetközi összehasonlításban is igen korszerűnek számítanak az itt használt eszközök és módszerek.
Beszéljünk röviden magáról a MediSkillsLabról!
– 2012-ben kari és hallgatói támogatással indult el a
Szimulációs Oktatási Központ megvalósítása, majd a három
vidéki orvoskar együttműködése, illetve a rendelkezésre álló
pályázati források hatékony felhasználása révén egy valóban
modern eszközparkkal rendelkező létesítményt sikerült létrehoznunk. A MediSkillsLab abból a szempontból speciális
helyzetben van, hogy nem önálló diszciplínaként végzünk
oktatási feladatokat, hanem a különböző klinikai szakterületek manuális tevékenységeinek és készségeinek elsajátításához biztosítjuk azon legmodernebb eszközöket és hátteret,
melyek nemzetközi összehasonlításban is megfelelnek egy
szimulációs oktatási rendszer igényeinek. Az oktató kollégákat az anya intézetek delegálják, az oktatás tematikája az
intézetek tanmenetét követi.
– Március közepén nagyon gyorsan kellett átállni az
egész karnak a digitális oktatásra, amelyet megkönnyített, hogy már évek óta zajlik egy nagyszabású digitális
tananyagfejlesztés a karon, és a járványhelyzet lényegében ezt gyorsította fel. Mi a funkciója a gyakorlati oktatásra épülő, még pontosabban azt hatékonyabbá tévő
MediSkillsLabnak ebben a helyzetben?
– Mindez kétségkívül sajátos helyzetet teremtett, hiszen
az orvostudománynak épp ezt a részét igencsak nehéz online
módon oktatni. Emellett már korábban is hangsúlyt fektettünk a különböző szemléltető anyagok készítésére, nagy
nyers videó és fotó dokumentációval rendelkeztünk. Mindez
most kifejezetten jól jött a digitális tananyagok fejlesztésekor, online videós oktató anyagjainkat csak finomítani kellett
az egészségügyi veszélyhelyzetben fontos manuális beavatkozások bemutatásához, és ezeket azonnal be tudtuk vetni a
járvány miatt szükségessé vált rövidített szakmai továbbképzések lefolytatásához, így megkönnyítve a tanfolyamokon
résztvevő kollégáink felkészülését. A központ az online oktatáshoz szükséges képi és videó anyagok elkészítésével naprakészen állt az új oktatási rend bevezetéséhez. A korábbi online oktatási anyagaink fejlesztését és frissítését folytatjuk, a
rendelkezésünkre álló eszközpark igénybevételével komplex
multidiszciplináris ellátási protokollokat is bemutató szakmai
anyagok előkészítését végezzük.

– Hogyan tud működni ebben a helyzetben a Szimulációs Oktatási Központ?
– A jelenlegi járványügyi helyzetben is zajlik az oktatás. Ez most elsősorban a posztgraduális képzésekre terjed
ki, amelyek egyrészről az akut ellátást végző fiatal kollégák
feladatorientált oktatását jelenti. A járványügyi előírásoknak
megfelelve az egészségügyi szakmapolitikai országos eljárásrendnek eleget téve végezzük a légútbiztosítási és alapvető
intenzív terápiás feladatok bemutatását és előírt védőfelszerelésekben történő végrehajtását és az invazív beavatkozások nehezített munkakörülmények között történő, megfelelő
beteg és egészségügyi dolgozói biztonságot jelentő kivitelezését. Mindez különböző protokollokat igényel, és az elmúlt
hónapokban rengeteg nemzetközi tapasztalat keletkezett ezen
a téren. Nálunk lehetséges a különböző védőeszközökben
való munka begyakorlása, amelyek használata nem egy esetben még gyakorlott szakemberek részére sem egyszerű.
A veszélyhelyzet miatt hirtelen különlegesen nagy igény
alakult ki bizonyos orvosszakmákra, mint például az aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosokra. Természetesen a
szakorvosok képzése nem rövid folyamat, ám a MediSkillsLab, illetve a rendelkezésre álló szimulációs eszközök és vizuális tananyagok révén képesek vagyunk a társzakmákból
hozzánk irányított fiatal kollégák szakmai nézőpontváltását
segíteni. Emellett miközben hirtelenjében megnőtt az orvosigény az aneszteziológus és intenzív terápiás területen, más
orvosszakmákban sem lett ez az igény kisebb, és az időlegesen kieső kollégák miatt több manuálisan ellátandó feladat
marad a továbbra is az eredeti munkakörükben dolgozókra,
és ezek gyakorlása, felelevenítése érdekében folyamatosak a
kiscsoportos képzések.
– Azt a külföldi példákból jól tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók munkája különleges kockázatokkal jár
jelen pillanatban, és a rendszer hirtelen túlterhelődése a
fejlett országokban is óriási gondokat okozott. Segíthetnek ezen ezek a képzések?
– Szerencsére volt annyi időnk, hogy tanuljunk a nemzetközi eseményekből, és a kint dolgozó kollégáinktól is értékes
szakmai tapasztalatokat kaptunk már a járvány kezdetekor.
Így fel tudtunk készülni, és mind szervezetileg, mind az eszközállomány szintjén biztosítani tudtuk a gyakorlásokhoz a
„Covid-veszélyes” környezetet. Ehhez nem egy esetben teljesen új védőeszközök használatát kellett elsajátítani. Ilyen például az a „plexidoboz”, amely révén a fertőzésveszélyt csökkentve lehet a légutakat biztosítani. Bár napi munkám során
magam is rendszeresen végzek légútbiztosítást, a feladat végrehajtása nem volt egyszerű. De említhetném a védőruházatokat is, meg kellett tanulni, hogy hogyan mozogjunk ezekben,
nem beszélve az olyan részletekről, hogy a védőszemüveg,
saját szemüveg és arcvédő pajzs használata mellett a látóterek is teljesen máshová kerülhetnek. Egyszóval bőven volt
feladatunk az elmúlt hónapokban is, talán még több is, mint
amire előzetesen számítottunk.
– Csak a pécsi orvosok vettek részt ezeken a képzéseken?
– Személyes formában igen, ám több oktatókórházzal is
rendkívül jó szakmai kapcsolattal rendelkezünk, és ők is felPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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használták az általunk készített tananyagokat. Ezen a téren
remekül működik a szimulációs központok országos hálózata, igazán gyümölcsöző együttműködés alakult ki, mindenki
örömmel osztotta meg és készséggel használta fel ezeket az
anyagokat, azaz kifejezetten jól vizsgázott az online kooperáció. Mondhatni minden jókor volt jó helyen.
– A rendkívüli helyzet miatt idősebb kollégáknak is
részt kellett venni ezeken a képzéseken, ők hogyan fogadták ezeket a modern megoldásokat és módszereket?
– Bár a szimulációs oktatásban valóban a legkorszerűbb
módszerekre és lehetőségekre támaszkodunk, az orvosképzésnek mindig is szerves része volt ez – ennek az alapja, amikor az idős mester megmutatja a fiatal tanítványnak, hogy mit
hogyan csináljon. A gyorsan változó digitális lehetőségek kihasználásához és ezek kitanulásához szükség van egy technikusi személyzetre, akik működtetik ezeket a berendezéseket,
hogy az azokon gyakorló orvosoknak csak ezek használatára
kelljen koncentrálni. Ezt az idősebb kollégák is kifejezetten
élvezik, nagyon jól fogadják például azt, hogy az újabb eszközök képesek az egyes felhasználók fejlődésének nyomon
követésére, és ez is a továbblépésre sarkallja őket.
– Rövidtávon biztosan együtt kell élnünk a koronavírus miatti korlátozásokkal, és a mostani szituáció arra is
jó példa, hogy milyen gyorsan kialakulhat egy ilyen rendkívüli helyzet. Mennyire lesznek a jelenlegi tapasztalatok hosszú távon használhatóak akár az oktatás, akár az
egészségügyi ellátás terén?
– Az egyik pályázatunk révén épp egy óriási, 1600 négyzetméteres alapterületű szimulációs oktatási központot tervezünk, amely az összes gyakorló orvosszakma terén képes
lesz az itt elsajátítható tudás és manuális készség révén fokozni a betegbiztonságot és fejleszteni az orvosképzést és
a szakorvosképzést. Ennek a fejlesztésnek most rengeteg új
tapasztalattal felvértezve tudunk nekivágni, már meglesznek

a bejáratott útjaink és ösvényeink. Világjárványok mindig is
voltak és lesznek, még ha a koronavírushoz hasonló markáns
pandémiára jó ideje nem akadt már példa. Az ezekre való
felkészülésben is sokkal beljebb vagyunk, hiszen kidolgoztuk a szükséges eljárásrendeket, és megvannak a szükséges
eszközök, és az ezek használatának betanulásához szükséges
oktatóanyagok. Rengeteg nemzetközi tapasztalattal és gyakorlattal gazdagodtunk, és ehhez hozzátettük a magunkét is,
tovább bütyköltük, javítottuk ezeket az eszközöket és a használatukat. Most jön az engedélyeztetési és sztenderdizációs
szakasz, hogy a hasonló veszélyhelyzeteket felkészültebben
fogadhassuk, és itt nem csak feltétlenül a járványokra gondolok, hanem bármilyen katasztrófahelyzetre. A járvány rengeteg káros hatása mellett az online tananyag naprakész mivolta
és sztenderdizálása kifejezetten jótékony dolog, és abban bízom, hogy a hallgatók is örömmel fogadták a változásokat.
Összességében az orvosképzés hatékonyságának növekedését várom ettől. Senkinek sem hiányzott ez a mostani helyzet,
de az elmúlt évek munkájának köszönhetően felkészülten
tudtuk fogadni és sokat tanultunk belőle.
Stemler Miklós

Nemzeti Virológiai Laboratórium pécsi vezetéssel
A PTE, Szentágothai János Kutatóközpont vezetésével
jön létre a Nemzeti Virológiai Laboratórium, amelyet
Jakab Ferenc professzor, virológus szervez és irányít
majd – erről tett bejelentést Palkovics László miniszter.
A kormány május 27-én fogadta el az Innovációs és Technológiai Minisztérium kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégiáját, amelynek részeként több mint 53 milliárd
forint összegű pályázati lehetőség nyílt meg a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 145 milliárdos
keretösszegéből.
Palkovics László kitért arra is, hogy a következő öt
évben 18 nemzeti labort hoznak létre, az erre szánt 90
milliárd forintból idén 14 milliárd felhasználását tervezik.
Közöttük van a korábban nem is tervezett, de a járvány
miatt kiemelten fontossá lett Nemzeti Virológiai Laboratórium, amelyet Jakab Ferenc professzor, a PTE virológus kutatója szervez és irányít majd. A bejelentés kapcsán
Jakab Ferenc elmondta: „A Nemzeti Virológiai Laboratórium elsődleges célja, hogy a PTE meglévő, kiemelkedő
virológiai laboratóriumára alapozva, magas színvonalú,
nemzetközi szintű alap- és alkalmazott virológiai kutatásokat végezzen. Vizsgálataink egyik fő iránya a vírusfertőzések elleni védekezések hatékony módjainak kifejlesztés, amelyek akár a vakcinafejlesztés, akár a gyógyszeres

kezelés lehetőségét is érintik. A kutatás mellett fontosnak
tartjuk a hazai utánpótlás-nevelés erősítését is ezen a tudományterületen” – hangsúlyozta a professzor.
Forrás: PTE
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Most van a legnagyobb szükség orvosokra,
de épp most a legnehezebb képezni őket
A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van
jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő
gyakorlatorientált oktatásukat is ellehetetleníti. A PTE-n
fejlesztett M3D-Vision műtéti eljárások, beavatkozások
három dimenziós rögzítésére, tananyagba emelésére és
virtuális térben gyakorlására nyújt lehetőséget, és „békeidőkben” is az egészségügyi oktatás szerves része lehet.
Még sehol sem volt a koronavírus-járvány, amikor 2017-ben
a PTE, ÁOK-n egy fiatal kutatókból álló csoport nekilátott
az M3D-Vision elnevezésű rendszer megtervezésének és
megvalósításának. A blikkfangos név mögött – nagyon egyszerűen megfogalmazva – orvosi tartalmak felvételére és élő
közvetítésére szolgáló rendszer rejtőzik, ám a beavatkozások
három dimenzióban rekonstruálását és a virtuális térben zajló
begyakorlását is lehetővé tévő eszközcsomag sokkal többet
tud ennél.
Az ötletgazda Maróti Pétert saját orvostanhallgatói tapasztalatai ihlették. „Az egészségügyi felsőoktatásban mindennapos probléma a különböző orvosi beavatkozások hiteles és pontos szemléltetése. Mindig volt bennem egy olyan
érzés, hogy ezen a területen volna még mit fejleszteni. A
hallgatóknak a műtéti területekre bejárás korlátozott, ennek
megfelelően az ismeretek elsajátítása is nehézségekbe ütközik” – mondja.
Élőben a koponyából
A fiatal orvos, egyben a PTE 3D Központjának szakmai vezetője már felsőbb éves hallgatóként komoly szerepet vállalt
az ÁOK csúcstechnológiájú szimulációs oktatási laborjának
létrehozásában. A M3D-Vision fejlesztése az ÁOK és a Műszaki Kar együttműködésében zajlik, a cél az egyre inkább
elterjedtté és elérhetővé váló virtuális valóság és kiterjesztett

valóság eszközök beemelése volt az erőteljesen gyakorlatorientált egészségügyi képzésbe, mégpedig egy olyan komplex
rendszer részeként, amely nem csupán a szemléltetésre, hanem a bemutatottak elsajátítására is lehetőséget ad.
Mindennek az alapját az a videó- és hangrögzítő rendszer
adja, amely két vagy több kameraállásból rögzíti az adott beavatkozást, akár az azt végrehajtó orvos, akár a műtőlámpán,
esetleg egy jó belátást biztosító pozícióban rögzítve. Ezek
mellé igény szerint különböző kamerát használó (például:
operációs mikroszkóp) eszközökre, illetve a minimál invazív
műtétekhez használt műszerekre lehet kapcsolni, amely révén nem csupán az orvos által végzett munka, hanem a testben zajló folyamatok is nyomon követhetőek.
A M3D-Vision azonban jóval több egy extrákkal felszerelt
közvetítőrendszernél, komplett hardver és szoftvercsomagról
van szó. Egy 3D eszköz, az úgynevezett „varázspálca” segítségével az élő felvételt valós időben lehet szerkeszteni,
feliratokkal ellátni, illusztrálni. Az elvégzett mozdulatokat
ráadásul nem csak „érzésre” lehet utánozni, hiszen a rendszer
a térbeli információkat is rögzíti. „Egy-egy beavatkozás valamennyi fontos adata megjeleníthető és rögzíthető, újra és újra
lejátszható és kiértékelhető. Hogyan történt a beavatkozás,
mekkora volt a bemetszés, milyen mozdulatsorok történtek,
hova nyúlt az orvos” – sorolja Maróti Péter. A felvételek aztán használhatók betegtájékoztatásra és az egyes beavatkozások dokumentálásra, akár rekonstruálására is.
Oktatóműtétek a holofedélzeten
Miután a nagy valósághűségnek köszönhetően az egyes procedúrák lépésről lépésre, vágásról vágásra követhetőek, a
M3D-Vision elsődleges felhasználása területe a gyakorlati
egészségügyi oktatás lesz. A rögzítés mellett a rendszer másik fontos része a felvett anyag szerkesztésének, magyarázat-
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tal ellátásának és rendszerezésének lehetősége, amely révén
3D-s digitális tananyagot lehet létrehozni a legegyszerűbb beavatkozásoktól kezdve egészen a legbonyolultabb műtétekig.
A virtuális valóság rendszereknek köszönhetően nem
csak passzív szemlélésre van lehetőség, hanem a beavatkozások begyakorlására is. A hallgatóknak a fejlesztők egy iOS
és Android rendszereken elérhető applikációt is készítettek,
amely révén a tananyagot – például a Google Cardboard segítségével – virtuális valóságban (VR) vagy 2D módban lehet
megtekinteni akár átlagos mobiltelefonon is.
Bármennyire is fejlett egy rendszer, semmit sem ér, ha a
kiszemelt felhasználók képtelenek használni bonyolultsága
és átláthatatlansága miatt. Miután a M3D-Vision fejlesztése
már a koncepció kigondolása óta orvosok és egészségügyi
személyzet együttműködésével zajlik, a használhatóság végig
elsődleges szempont volt, és az ötletgazda szerint épp olyan
könnyen lehet kezelni, mint egy átlagos mobilapplikációt.
Az oktatáson túl a betegek védelme és minőségbiztosítás
lehet a másik fontos terület, hiszen a beavatkozások nagy valósághűségű dokumentálása révén egyrészt lehet biztosítani
azok megfelelő minőségét, másrészt pedig a felvétel segíthet
a peres ügyek eldöntésében is. „A műhiba perek Magyarországon is óriási kiadást jelentenek az egészségügyi rendszernek és komoly feszültségforrást az orvosoknak, pácienseknek egyaránt. A műtéten történt események pontos nyomon
követése, a beavatkozások dokumentálása a legtöbb esetben
jelenleg írott alapon történik. Az egészségügyi szakemberek,
kórházvezetők kezében nincs olyan IT-megoldás, mely lehetővé teszi a beavatkozások egyszerű rögzítését, és a M3DVision lehetne a megoldás audiovizuális minőségbiztosítási
tartalmak előállítására. Mivel minden rögzítésre kerül, mindez a betegek számára is védelmet jelentene, hiszen a protokollok betartásának fegyelmét már az eszköz jelenléte önmagában is erősítheti” – vélekedik Maróti Péter.
A M3D-Visionhöz tartozó rendszerek fejlesztése természetesen máshol is zajlik, ám a három éve folyó munkának
köszönhetően a magyar rendszer előrébb tart külföldi versenytársaihoz képest. A prototípust már élesben tesztelik a
fejlesztők, és a gyakorlati visszajelzések nyomán már a rend-

szer finomhangolása zajlik. A „dobozos” verzió azért még
messzebb van: a fejlesztők becslése szerint egy bő egymillió
eurós befektetésre lenne szükség ahhoz, hogy mintegy egy
éven belül piacra tudjanak lépni a termékkel.
Stemler Miklós (hvg.hu)
Bővebben: https://medvision.hu/
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Demonstrátor hallgatók és mentorok kitüntetése
az online közgyűlésen
A Demonstrátori Diákkör közgyűlését április 15-én rendezték,
ezúttal rendhagyó módon, a „ZOOM” videókonferencia alkalmazáson keresztül. Összesen 131-en (mentorok, hallgatók és
oktatók) vettek részt az online eseményen. Kitüntetésben részesültek a DDK-ösztöndíj nyertes hallgatói, valamint a kimagasló mentori feladatot végző oktatók is.
A Demonstrátori Diákkör 2015-ös megalakulása óta 390
hallgató csatlakozott már a szervezethez. Az utóbbi években
szemeszterenként több mint százan demonstrátorkodnak az
egyes intézetekben és klinikákon. A magyar, a német és az angol évfolyamok kiemelkedő hallgatói díjat vehettek át az eddigi aktív demonstrátori féléveik száma, a demonstrátori munka
tantárgyak keretében teljesített kreditjeik, és egyéb diákköri tevékenységeik alapján. A díjazottaknak és a kimagasló mentori
tevékenységet végző oktatóknak az elismerést Czopf László és
Reglődi Dóra dékánhelyettesek, valamint Tamás Andrea, a
Demonstrátori Diákkör elnöke adták át.
A díjazási szempontok közül kiemelendőek a nagy sikerű
demonstrátori workshopok. Az előző félévben ezek témái a
demonstrátori munka hatékonyságának a növelése a nyelvi és
klinikai órákon, valamint a sebészet és a belgyógyászat köré
épültek.
A közgyűlésen Nyitrai Miklós dékán és Tamás Andrea köszöntőjét követően a demonstrátori munka tantárgyfelelőseként Czopf László ismertette a tárgy teljesítésének követelményeit. Az első online Szaknyelvi Demonstrátori Workshopon
szerzett tapasztalatairól Németh Tímea, az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet adjunktusa, és Costandi Fasheh
senior demonstrátor hallgató számoltak be.
A demonstrátorok munkája a távoktatásra való átállás miatt
ebben a szemeszterben jelentősen átalakult. Az online oktatásban gyűjtött tapasztalatokról és feladatokról Boone Isabelle,
Henrike Seidel, Dorogi Kíra és Bartalos Dávid beszélt. A német nyelvű belgyógyászati demonstrátori workshop szervezéséről Lisa Wachter, ötödéves német hallgató tartott bemutatót.
A közgyűlés szervezésében és technikai hátterének lebonyolításában Filipánits Kristóf, a DDK hallgatói titkára segített.
Részletek az ÁOK honlapján: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/
index/980 találhatók.
DÍJAZOTT HALLGATÓK
I. DÍJ
1. Molnár Dorottya, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Szívgyógyászati Klinika, mentorok:
Halász Renáta, Törökné Teszárik Éva, Pető Andrea,
Ezer Péter
2. Kovács Anna, MediSkillsLab – Szimulációs Oktatási
Központ, mentor: Schlégl Ádám
3. Buda Ágnes, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum, Szívgyógyászati Klinika, mentorok: Halász
Renáta, Sélley Eszter, Sebők Judit, Koppán Ágnes,
Komócsi András

4. Kopjár Eszter, MediSkillsLab – Szimulációs Oktatási
Központ), mentor: Schlégl Ádám
5. Barbara Kerscher, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, mentorok: Hambuchné Kőhalmi Anikó,
Pető Andrea, Husznai Róbert
6. Marika Felber, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum, mentorok: Koppán Ágnes, Sebők Judit
7. Alexandra Delina, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, mentorok: Koppán Ágnes, Sebők Judit
8. Filipánits Kristóf, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Szívgyógyászati Klinika, mentorok:
Halász Renáta, Sélley Eszter, Sebők Judit, Szabó Dóra,
Husznai Róbert
9. Alfalahat Laith Abdelhadi Abed, Egészségügyi Nyelvi
és Kommunikációs Intézet, mentor: Németh Tímea
10. Julius Rohnke, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum, mentorok: Koppán Ágnes, Pfeil Veronika
11. Orlovácz Katalin, Anatómiai Intézet, mentorok:
Jüngling Adél, Fülöp Balázs, Farkas József, Füredi Nóra
12. Pintér Zsolt Balázs, MediSkillsLab – Szimulációs
Oktatási Központ, Anatómiai Intézet, mentorok: Schlégl
Ádám, Gaszner Balázs
13. Tankó Viktória, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, mentor: Halász Renáta
14. Costandi Fasheh, Anatómiai Intézet, Egészségügyi
Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, mentorok: Tamás
Andrea, Reglődi Dóra, Jüngling Adél, Németh Tímea,
Sütő Gábor
II. DÍJ
1. Hannah Stopfer, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum, mentorok: Koppán Ágnes, Kozma Petra
2. Miseta Nóra, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Németh Tímea
3. Samar Sumrain, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, mentor: Németh Tímea
4. Binszki Ágota, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum, mentorok: Eklicsné Lepenye Katalin, Bekő
Viktória, Mohás Márton
5. Boone Isabelle, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Németh Tímea
6. Aus Haddad, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Németh Tímea
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7. Főző Krisztina, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Németh Tímea
8. Márton Zsombor, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, Anatómiai Intézet, mentorok: Szántóné
Csongor Alexandra, Ujvári Balázs
9. Nochta András, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Németh Tímea
10. Tóth Tünde, Anatómiai Intézet, mentorok: Tamás
Andrea, Horváth Judit
11. Vicena Viktória, Anatómiai Intézet, mentorok: Reglődi
Dóra, Lubics Andrea, Szabó Edina, Gaszner Tamás,
Horváth Gábor
12. Dorogi Kíra, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Hambuchné Kőhalmi Anikó
13. Lisa Wachter, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Koppán Ágnes
III. DÍJ
1. Csubák Evelin, Anatómiai Intézet, mentor: Fábián Eszter
2. Michael Haddad, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, mentor: Hild Gabriella
3. Milos Mercédesz, Anatómiai Intézet, mentor: Gaszner
Tamás
4. Király Áron, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentor: Hambuchné Kőhalmi Anikó
5. Kanizsai Dániel, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, mentorok: Szántóné Csongor Alexandra,
Hambuchné Kőhalmi Anikó
6. Csenár Bálint, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet, mentorok: Halász Renáta, Törökné Teszárik Éva
A kiemelkedő mentorokat több szempont alapján választották ki. A díjazottak között azok a kollégák szerepeltek, akik
a legtöbb DDK-ösztöndíjas hallgatót mentorálták, a legtöbb
regisztrált demonstrátor hallgató munkáját irányították 2019ben, és aktívan részt vettek a demonstrátori workshopok szervezésében.
DÍJAZOTT MENTOROK
Németh Tímea, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet
Halász Renáta, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet
Koppán Ágnes, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet
Schlégl Ádám, MediSkillsLab – Szimulációs Oktatási
Központ
Sebők Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Hambuchné Kőhalmi Anikó, Egészségügyi Nyelvi és
Kommunikációs Intézet
Tamás Andrea, Anatómiai Intézet
Gaszner Balázs, Anatómiai Intézet
Eklicsné Lepenye Katalin, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet

Törökné Teszárik Éva, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
Szántóné Csongor Alexandra, Egészségügyi Nyelvi és
Kommunikációs Intézet
Husznai Róbert, Szívgyógyászati Klinika
Sélley Eszter, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika
Fábián Eszter, Anatómiai Intézet
Hild Gabriella, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézet
Horváth Gábor, Anatómiai Intézet
Ujvári Balázs, Anatómiai Intézet
Szántó Viktória, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Molnár Gergő, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Kozma Petra, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Pető Andrea, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Jasper Nörenberg, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Dominik Hinterreiter, II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Nephrológiai Centrum
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Online vizsgáztatás az Élettani Intézetben
Az Élettani Intézet sikeresen vette a digitális távoktatásra
való átállást mind az előadások, mind a gyakorlatok terén, de
a vizsgáztatás újabb kihívások elé állított minket. A szokásos,
papíron megírt teszt ebben a vizsgaidőszakban nem jöhetett
szóba, ellenben adott volt a Neptun Unipoll rendszere, mely
kompromisszumokkal ugyan, de elfogadható alternatívának
tűnt. Kezdetben ugyan sokan aggódtak amiatt, hogy bírni
fogja-e a rendszer a nagy számú szimultán vizsgázót, de megnyugtattak minket, hogy az Unipollra nem vonatkozik még a
Neptunban meglévő kétezer fős korlát sem. Sajnos később kiderült, hogy ennél jóval kevesebb vizsgázó egyidejű bejelentkezésénél is túlterheltté és instabillá válik rendszer, ami miatt
sok hallgató nem tudta befejezni a megkezdett vizsgáját.
Ami a részleteket illeti, az Unipoll alkalmas arra, hogy az
eddig általunk használt egyszerű választásos kérdéseket feltegyük a vizsga során. Sőt, lehetőség volt a kérdések és a válaszok sorrendjét is randomizálni, ami hatékonyan csökkentheti a visszaélések lehetőségét. Randomizálni azonban csak
egy adott oldalon belül lehet, így ezért az előnyért cserébe érdemes minél több kérdést egy oldalra szerkeszteni. Azonban
a böngészőben található kereső segítségével a vizsgázók így
is pillanatok alatt megtalálhatnak egy adott kérdést az oldalon
belül, mintha nem is lettek volna összekeverve.
Az Unipollba való importálást és nyelvesítést sem volt
egyszerű feladat megoldani, mivel külön konvertereket kellett készíteni a mostani rendszerünkhöz való hozzákapcsoláshoz. Abból adódóan, hogy a hallgatók többsége korábban
még nem használta az Unipollt, szükség volt még egy gyakorló vizsga tesztsorra is, amit az Unipollban hozzá lehetett
rendelni az összes vizsgaidőponthoz.
A vizsgázók csak egy adott időintervallumban jelentkezhetnek be a vizsgára, amire kezdetben 10 percet javasoltak.
Erről mindjárt az elején kiderült, hogy nem elégséges. Tudniillik minden vizsgázónak a teszt elindításával generálja le a
saját feladatsorát a rendszer, ami annyira leterheli azt, hogy
rövidesen inkább 20-30 percre nőtt az ajánlott beléptetési
időtartam. Ez sajnos szintén visszaélésre adott lehetőséget,
ugyanis egyes vizsgázók így akár 30 perccel később kezdhették el a vizsgát, vagyis ennyivel később is fejezhették be,
ilyen módon az eredményeket is átadhatták egymásnak.
Az első szigorlaton több mint 200 vizsgázó vett részt, akik
lassan ugyan, de mindannyian be tudtak jelentkezni. Az Unipoll rendszere sajnálatos módon nem menti automatikusan a
válaszokat, csak abban az esetben, amikor a vizsgázó oldalt
vált, a mentésre nincs más mód. Erre a hallgatókat előzetesen
figyelmeztettük, ennek ellenére sokan csak a teszt nagy részének kitöltése után, vagy csak a legvégén váltottak oldalt.
A rendszer valamilyen hiba miatt viszont az eredményeiket
nem mentette el, így több hallgatónak a részleges eredményei, 10 hallgatónak pedig az összes válasza elveszett. Az ő
vizsgáikat igazolt „nem jelent meg”-ként kezeltük, így legközelebb újra „A” vizsgára jelentkezhettek.
Ekkor még reménykedtünk abban, hogy a vizsgaidőszakot minimális “veszteséggel” átvészelhetjük, de nem számoltunk azzal, hogy sok intézet kivárt, és csak a második héttől kezdtek el vizsgáztatni. Az Unipoll rendszergazdái sorra
kapták a panaszokat, ezért megkérték az intézeteket, hogy ne
mindenhol egész órakor kezdődjenek a vizsgák, hanem toljuk
el azokat 10-20 perccel. Mi így is tettünk a második heti szi-

gorlaton, amire 138 hallgató jelentkezett. Viszont ez sem volt
elegendő: mindössze 17 hallgató tudta 20 perc alatt elindítani
a vizsgát, közülük a rendszer terheltsége miatt négyen végül
nem tudták beküldeni az eredményeiket. Így összesen 13
hallgató tudta sikeresen befejezni a vizsgát. Ekkorra az Unipoll fejlesztői annyi előrelépést tettek, hogy le tudtuk előre
kérdezni, hogy mikor hány hallgató van hozzárendelve Unipollos vizsgához, de mivel a hozzárendelést akár 2 perccel a
vizsga előtt is meg lehet tenni, így ezek sem a valós számokat
mutatták. Ez alapján péntek délután 5 órakor újabb szigorlati időpontot improvizáltunk azok számára, akik szerdán nem
tudtak levizsgázni. Egy hallgató még ekkor sem tudta beküldeni az eredményeit, ráadásul ő már nem először járt így.
Ugyan az Egyetem Oktatásszervezési Irodájától végig
sok segítséget kaptunk, világossá vált, hogy a rendszerhibákat sem ők, sem mi nem tudjuk megoldani, így az sem biztos,
hogy az Unipollal be tudjuk fejezni a vizsgaidőszakot. Ekkor
döntöttük el, hogy szükségünk van valamilyen alternatívára.
Az Élettani Intézet saját weboldala már 2012 óta elérhető,
és a hallgatók saját Neptun kódjukkal tudnak bejelentkezni,
így az alapfeltétel az azonosításhoz már adott is volt. Mivel a
fejlesztéshez időre volt szükség, ezért a 3. szigorlatot még az
Unipollal kellett megoldanunk. Annak érdekében, hogy elkerüljük az előző heti eseményeket, a vizsga időpontját délelőtt
9 óráról este 6 órára kellett áttennünk, de így is volt olyan
hallgató, akinek nem sikerült beküldenie az eredményeket.
Az eddigi tapasztalatokkal felvértezve egy alternatív online vizsgarendszerrel szemben nem kevés elvárásunk volt.
Mégis, az e-Vizsga névre keresztelt új rendszer programozását
másfél hét megfeszített munkával teljes egészében dr. Szabó
István, intézetünk oktatója, az Élettani Intézet weboldalának
fejlesztője végezte el az intézet több munkatársának ötleteit is
beépítve. Az új rendszert először az oktatók, majd a hallgatók
tesztelték, a kisebb hibajavítások után pedig a 4. vizsgahéten
lebonyolítottuk az első éles vizsgát, ahol mind a 111 vizsgázó
technikai hiba nélkül le tudott vizsgázni.
Most pedig következzen néhány részlet az e-Vizsga működéséről. Fontos, hogy a rendszer Neptun-kompatibilis és
biztonsági szempontból nem marad el az Unipoll mögött. A
vizsgázók listáját a Neptunból importáljuk és az érdemjegyeket oda tudjuk exportálni. Az e-Vizsgába belépni az Élettani
Intézet weblapján keresztül, de Neptunos azonosítás után tudnak a hallgatók.
Hasonlóan az Unipollhoz, a vizsga csak a megadott időintervallumban indítható el, addig csak a vizsga kezdetéig hátralévő időt látja a vizsgázó. A szerverünk terhelését viszont
igyekszünk azzal csökkenteni, hogy a program hozzávetőlegesen 2 perc időtartamra véletlenszerűen osztja szét a vizsgázókat. Amennyiben a vizsga időtartama alatt bármilyen ok
miatt a vizsgázó elhagyja az oldalt, visszatérve a vizsgához
onnan folytathatja a kitöltést, ahol abbahagyta, ha a vizsga
még nem zárult le, mivel a rendszer a vizsga elhagyásakor
is méri az időt. A vizsgára még rendelkezésre álló időt a lap
alján egy számláló folyamatosan mutatja. Az idő vége előtt öt
perccel a sáv figyelmeztetésül narancssárgára, majd az utolsó
percben vörösre vált.
Az e-Vizsga esetében sikerült az Unipollnál tapasztalt
több problémát elkerülni. Először is, a vizsgázó válaszait
a rendszer folyamatosan menti, így azok nem vesznek el, a
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vizsga értékelhető lesz. A tesztsorok tartalmilag mindhárom
nyelven megegyeznek, de természetesen a kérdések és azokon belül a válaszok egyénileg randomizáltak. A kérdések
között mégis a lehető leggyorsabban lehet váltani, mert a
randomizált kérdéssorokat a program előre legenerálja, ez a
vizsga alatt már nem terheli a rendszert.
A kérdések közötti navigációt további funkciók segítik.
A vizsga ablak felső részében folyamatosan látható, hogy a
vizsgázó eddig hány kérdésre válaszolt, valamint egyből átugorhat bármelyik kérdésre vagy a még meg nem válaszolt
kérdésekre. A rendszer a lezáró oldalon is még egyszer figyelmezteti a vizsgázót, ha van még meg nem válaszolt kérdése,
amihez egyből oda is ugorhat.
A vizsga lezárása után a rendszer kiszámolja és kiírja az
eredményt, innentől a kérdésekhez a hallgató már nem térhet
vissza. A pontszámok alapján a rendszer a szakoknak megfelelően egyből kiszámolja az érdemjegyeket, amit a diákok
bejelentkezve az oldalra statisztika formájában egyből láthatnak, valamint a saját előzetes érdemjegyüket is megtekinthetik.
A rendszer működésére teljes rálátásunk van, hiszen minden eseményt naplózunk. Az esetleges vizsgacsalások kiszűrését támogatja, hogy a rendszer összehasonlítja a különböző
diákok által adott válaszokat, informatikai adatokat és vizsgakitöltési mintázatokat.
Azon hallgatók, akik számára betekintést engedélyezünk,
online videókontroll mellett megnyithatják a saját tesztsorukat a betekintés idejére. Ilyenkor csak a rossz válaszokat
tartalmazó kérdések között navigálhatnak, és a rendszer megmutatja a helyes választ is. A betekintést a felügyelő oktató is
lezárhatja, de a 10 perc lejártával az automatikusan is lezárul.
A hallgatói feedback lehetőségét eleve beépítettük a rendszerbe, hiszen minden egyes kérdéshez megjegyzést lehet
írni, például, ha a vizsgázó azt hibásnak gondolja. Ezeket a
vizsga után az oktatók átnézik, és szükség esetén a kérdésre elfogadható választ/válaszokat módosítják. A vizsgateszt
beküldése előtt a hallgatóknak arra is lehetőségük van, hogy
a vizsgáztató rendszerről visszajelzést adjanak, megírják

a vizsga során tapasztalt esetleges problémáikat. E-Vizsga
rendszerünk sikerességét, hatékony működését a diákok véleménye is jól tükrözi:
• „Gyorsan működik, lehet ugrálni a kérdések között, kiírja mi nincs még megválaszolva, ez mind pozitív. Jobban átlátható, mint az Unipoll.”
• „Könnyen kezelhető, jól látható, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre, nem fagyott le, gyorsan lehet váltani a
kérdések között.”
• „Jó, hogy lehet ugrálni a kérdések között és hogy oldalt
mutatja a hiányzó válaszokat. Számomra kicsit furcsa,
hogy nem láthatom egyben az egész tesztet.”
• „Nem fagyott le egyszer sem, nem dobott ki, minden
kérdés nagyon hamar megjelent.”
• „The missing answers roll-down list is a genius move!”
• „Sehr schnell und gute Übersicht!!!”
• „Das System funktioniert sehr gut. Die Antworten werden gut gespeichert und es gab meinerseits keine technischen Probleme.”
• „Eine gute Alternative zum Unipoll-System!!”
• „Funktioniert sehr gut! Danke für Ihre Bemühungen!”
Ahogy a fentiekből jól látszik, a kifejlesztett rendszer minden
elemével hallgatóink és oktatóink közös érdekét, a biztonságosabb, hatékonyabb, gyorsabb vizsgáztatást szolgálja. Azáltal, hogy a Pécsi Tudományegyetem egyik legnagyobb számú
hallgatóval rendelkező intézeteként elhagytuk az Unipollt,
csökkentve annak terheltségét elősegítettük azt is, hogy más
intézetek Unipollon keresztül történő vizsgáztatásai is sikeresebbek lehetnek. Tapasztalataink és a diákok visszajelzései
alapján megérte a befektetett időt és energiát, hogy átálljunk a
saját rendszerünkre, amit későbbiekben akár a kurzusainkon,
gyakorlatainkon is kitűnően használhatunk, amint visszaáll
az oktatás és a vizsgáztatás a régi kerékvágásba.
dr. Szabó István, dr. Buzás Péter,
dr. Péczely László, Komé Lászlóné

PROAKTÍV-19 és a Richter Egészségváros együttműködése
PROAKTÍV-19 néven indította el új programját 2020 áprilisában a PTE, Transzlációs Medicina Központ (Általános Orvostudományi Kar, Szentágothai Kutatóközpont és
Klinikai Központ közös egysége), a Transzlációs Medicina
Alapítvány és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati
Intézet. A program célja, hogy a koronavírus járvány legveszélyeztetettebb korosztálya, a 60 év felettiek számára
nyújtson életmódbeli tanácsokat, ezáltal minimalizálva a
betegség egészségkárosító hatásait.
Hegyi Péter, a Transzlációs Medicina Intézet igazgatója
és Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs vezetője, 2020.
május 26-án megtartott online sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy felismervén a program fontosságát, 2020
májusában a Richter is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Annak érdekében, hogy a PROAKTÍV-19 híre minél több
embert elérjen és így az érintett korosztály minél nagyobb
körben részt tudjon venni a projektben, a Richter Egészségváros programja során népszerűsíti a kezdeményezést. Az
együttműködés célja a programmal kapcsolatos közös tájékoztatásra, illetve a később megrendezésre kerülő Richter

Egészségvárosokon, valamint egyes nyugdíjasok számára
szervezett programokon való személyes tanácsadások biztosítására terjed ki.
A PROAKTÍV-19 programban résztvevő önkéntes
egészségügyi szakemberek minden nap 8 és 20 óra között a 06 80 442 642, díjmentes zöldszámon várják a 60
év felettiek hívásait.
Tucsek Nikolett
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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21. századi gyógyszerelés a PTE-n
Mára közismert tény, hogy a gyógyszerelési hibákból adódó
nemkívánatos gyógyszerhatások komoly egészségügyi károkat okoznak az ellátórendszerben, amelyek közvetett gazdasági hatásai is jelentősek. Szakirodalmi adatok alapján az
Európai Unióban évi 100.800–197.000 halálesetet okoznak
nemkívánatos gyógyszerhatások, melyek társadalmi költsége 73 mrd euróra becsülhető. Hazai és nemzetközi vizsgálatok alapján gyógyszerelési hibák átlagosan a kórházi esetek
10-20%-ban fordulnak elő. Ez a magyar fekvőbetegellátásra
vetítve évente megközelítőleg 100.000 káreseményt jelent. A
21. századi, bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátásnak
alapfeltétele a betegbiztonságra való törekvés, és az említett
gyógyszerelési hibák számának csökkentése. Egyre több
modern eszköz létezik, melyek hatékonyan tudják segíteni
az egészségügyi szakembereket abban, hogy a „7M szabály
szerint” a megfelelő beteg, megfelelő dózisban, megfelelő
beadási módon, megfelelő időben, megfelelő információval
és dokumentációval a megfelelő gyógyszert kapja. A beteg- és gyógyszerbiztonságot szolgálják többek közt az ún.
betegágy melletti klinikai gyógyszerészi tevékenységek, a
szoftveresen rögzített gyógyszerelés (CPOE, Computerized
Provider Order Entry), valamint az automatizált betegre szabott gyógyszerosztás (ADD, Automated Dose Dispensing).
Ez utóbbi technológiához kapcsolódóan, az ÁEEK 2017-ben
indított „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt, „Betegbiztonság” alprojektjének keretén
belül „Egyedi gyógyszerelés támogatása” címmel alakított
ki módszertani ajánlást egy szakmai munkacsoport, melynek
Botz Lajos professzor főgyógyszerész is tagja volt. A szerzők kiemelik az automatizált betegre szabott gyógyszerelés
betegbiztonságra gyakorolt hatásai mellett a költségcsökkentő, egészség-gazdaságtani vonatkozásait is, valamint hogy az
említett technológia által racionálisabbá tehető a gyógyszerellátási folyamat. Az automatizált betegre szabott gyógyszerosztás előnyei akkor érvényesülnek legnagyobb mértékben,
ha egy komplex gyógyszerellátási reform részeként valósul
meg a tevékenység. Ennek elengedhetetlen része az infrastrukturális fejlesztések mellett a szoftveres támogatás és klinikai gyógyszerészi tevékenység, hiszen – ahogy a szerzők is
megállapítják – nem az szavatolja a betegbiztonságot önmagában, hogy tasakban jut el a gyógyszer a beteghez.
Ezek a rendszerek hazánkban is egyre elterjedtebbek, már
8 intézmény gyógyszertárában végeznek automata segítségével egyéni gyógyszerelést (Hatvan, Kaposvár, Komló, Miskolc, Szeged, Tatabánya, valamint Budapesten a Semmelweis
Egyetemen és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban), mely intézmények sorába hamarosan a PTE is csatlakozik.
Több éves előkészületi szakaszt követően, részben pályázati támogatás eredményeként a PTE, Klinikai Központi
Gyógyszertárának Honvéd utcai telephelyén új gyógyszerelő
labor került kialakításra, amely két HD Medi gyógyszerosztó automatával van felszerelve. A laborban állandó hőmérséklet és páratartalom, HEPA szűrős frisslevegő keringetés,
műgyanta padló és mosható falak, valamint egyirányú anyagáramlást lehetővé tévő elkülönített személy és anyagzsilipek
biztosítják a gyógyszerek biztonságos kezeléséhez szükséges
környezetet. Az automaták forgalmazója a citosztatikus keverékinfúzió készítő labor felszerelését és szoftverét (CATO) is

üzemeltető Premier G Med Kft. A rendszer célja, hogy az emberi hibából adódó gyógyszerelési hibák számát minimálisra
csökkentse. A betegek számára elrendelt tablettákat, kapszulákat az automata kis, műanyag tasakokba osztja beadási egységenként, unit-dose (egy gyógyszer/tasak) vagy multi-dose
(több gyógyszer/tasak) formában. A tasakokra nyomtatva
szerepelnek a beteg biztonságos azonosításához szükséges
adatok (név, születési dátum, TAJ szám, osztály, szoba-ágy);
a tervezett beadás időpontja; a tasakban lévő gyógyszerek
tulajdonságai (név, hatáserősség, küllem), és igény szerint
egyéb hasznos adatok. A tasakokba két módon juthatnak a
tabletták, kapszulák. A nagy fogyású készítményekhez speciális tárolók, ún. kazetták tartoznak, melyeket a gépekbe
helyezve automatikusan történik a gyógyszerosztás. Azon
gyógyszerek esetében, amelyekhez fogyási adataik alapján
nem érdemes kazettát rendelni, manuálisan, szoftveres támogatás mellett történik a gyógyszerosztás egy speciális tálcára.
Az automata kizárólag tabletták és kapszulák adagolására
alkalmas, a többi gyógyszerforma kezelésére is nyílik ugyanakkor lehetőség az új laborban. Az ampullák, tapaszok és más
gyógyszerformák a tasakok adattartalmával megegyező címkékkel ellátva kerülnek kiszállításra az osztályokra.
Természetesen a papír alapú lázlapok nem szolgáltatnak
feldolgozható információtartalmat a gépek számára, így szükséges az elrendelések szoftveres rögzítése. Erre az ePharma
szoftver nyújt lehetőséget, amelyet az egyetem gyógyszergazdálkodási szoftverét is jegyző HC Pointer Kft. fejlesztett
a KK Gyógyszertár és az I. sz. Belgyógyászati Klinika közreműködésével, a Klinikai Központ igényeire szabva.
Lázlaptól a betegig. Mi biztosítja, hogy megfelelő gyógyszert kapja a beteg? Az első szűrő a gyógyszerész. A szoftveres rögzítés után a gyógyszereléseket egy kórházi-klinikai
gyógyszerész áttekinti, elvégzi a szükséges helyettesítéseket
figyelembe véve többek közt az intézményi alaplistát, a készleteket, felezhetőséget, árat. Továbbá legjobb tudása szerint
megpróbálja kiszűrni a veszélyes interakciókat, téves rögzítéseket, alkalmazási előirattól eltérő adagolásokat. A későbbiekben megfelelő szoftveres segítség mellett lehetőség nyílhat
az életkortól, laborértékektől és egyéb tényezőktől függő dozírozás ellenőrzésére, döntéstámogatására is. További védőhálóként szolgál a kazetták feltöltésénél és kézi tálcázásnál
való vonalkód leolvasás, a tálcák és kazetták RFID azonosítása, valamint a „Vizen” gyógyszer-azonosító kamera, amely
minden elkészült tasakot lefotóz és felismeri, ha nem megfePTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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lelő gyógyszer került a csomagba. A minden lépésében szabályozott és dokumentált folyamatnak köszönhetően mennyiségi és minőségi garancia vállalható a kiadott gyógyszerekre.
Első hallásra megvalósíthatatlannak tűnhet, sőt elrettentő
lehet egy ilyen mértékű, paradigmaváltás szerű gyógyszerelési reform, biztonsággal állíthatjuk azonban a szakirodalmi
adatokat és a hazai, hasonló rendszereket működtető intézmények visszajelzéseit tekintve, hogy a rövid betanulási időszak után látványos javulást hoz a rendszer a fekvőbetegek
gyógyszerelésében. Fontos hozománya továbbá a szoftveres
rögzítésnek, hogy minden gyógyszerelési adat egyszerűen
kereshetővé és elemezhetővé válik. Esetszintű betegszámla kiállítása válik lehetővé, valamint utat nyit számos olyan
kutatásnak, amely eddig a papír alapú lázlapok elemzésével
gyakorlatilag lehetetlen lett volna.
A pilot üzem hamarosan, az I. sz. Belgyógyászati Klinika
Kardiológia osztályán indul, ahol az ePharma szoftver éles

tesztelése is zajlott. A tervek szerint, rövid időn belül a többi belgyógyászati osztály is felfűzésre kerül, a későbbiekben
pedig folytatódik a Klinikai Központ további fekvőbeteg osztályainak bevonása, természetesen az ellátás sajátosságainak
figyelembevételével.
A papír alapú, manuális, osztályon végzett gyógyszerelésről a szoftveres, automatizált és centralizált gyógyszerelésre
való átálláshoz a gyógyszertár és a klinikák, valamint az orvos, gyógyszerész és ápoló kollégák közötti szoros együttműködésre, minden oldalról sok türelemre és rugalmasságra van
szükség. A befektetett energia és kitartás jutalmaként pedig
egy biztonságosabb, átláthatóbb, modern, 21. századi gyógyszerelés fog megvalósulni sok másik hazai intézmény után
végre a PTE-n is.
dr. Langer András, dr. Somogyi-Végh Anna
PTE, KK, Gyógyszertár

Duplájára bővíti a PTE a rektori ösztöndíjasok körét
A duplájára bővíti a korábbi 200 fős létszámkeretet a
PTE, így idén már 400 elsőéves diák kaphat százezer forintos rektori ösztöndíjat. A juttatásra pályázók közül a
PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb
pontszámmal jutnak be, és első helyen jelölték meg Pécs
egyetemét a felvételin.
„Befogadó egyetemként a PTE alapértéke, hogy a szociális
helyzet nem foszthat meg senkit a továbbtanulás esélyétől”
– indokolta dr. Miseta Attila rektor a döntést, aki hozzátette:
mivel különlegesen nehéz időket élünk, ahol a társadalmi
szolidaritás kiemelten fontos, idén kétszer annyi elsőéves
hallgató jelentkezhet a rektori ösztöndíjra. A bővítéssel 400
fő, 200 önköltséges és 200 államilag támogatott hallgató
számára lesz elérhető a tanulmányokat segítő juttatás. Emellett a hallgatóit a PTE számos egyéb ösztöndíjjal is támogatja, amikre már az első szemesztertől lehet pályázni.
A 2020-ban felvételizők legjobbjai számára meghirdetett rektori ösztöndíj összege százezer forint a pályázati
kiírásban közöltek szerint. A juttatás elérhető a 2020. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely
nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését. További

feltétel, hogy az őszi és tavaszi félévében is folytassák a tanulmányaikat, és az első félévben legalább 17 kreditet teljesítsenek. Az ösztöndíjasokat a pályázók közül minden karon
a legmagasabb pontszámmal felvettek köréből választják ki,
összesen 200 fő állami ösztöndíjas és 200 fő önköltséges
hallgató számára biztosítják a juttatást. Az ösztöndíj szétosztásáról a pályázók között karonként a pályázók arányában, szintén a felvételi összpontszám alapján rangsorolva
döntenek. A pályázatokat 2020. szeptember 4-ig lehet
benyújtani.
Az ösztöndíjat a PTE 200 fő számára egy Európai Uniós forrásból finanszírozza, az EFOP-3.4.3-16-2016-00005
azonosító számú pályázat komplex intézményfejlesztés
megvalósítását teszi lehetővé a 2021-ig terjedő időszakban.
A „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” elnevezésű projekt egyebek közt a
hátrányokkal küzdő csoportok számára biztosít lehetőséget
az egyetemi tanulmányokra, erősíti az egyetemi integrációt
és innovációt, valamint a PTE nemzetközi szerepvállalását.
További információ: https://felveteli.pte.hu/
Forrás: PTE
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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Tiszta levegővel a koronavírus-járvány
következő hulláma ellen
Budapest, 2020. június 5. – Fogjanak össze pártállástól
függetlenül, és kezdeményezzék, hogy a kormány haladéktalanul hozzon intézkedéseket a légszennyezés jelentős
csökkentésére, így segítve elő, hogy számottevően enyhíthetők legyenek a koronavírus-járvány esetleges második
hullámának a következményei. Ezt kéri az országgyűlési
képviselőknek küldött levelében a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége (BEMOSZ), az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) és a Levegő Munkacsoport.
Egy új kutatás szerint a gépjármű-közlekedésből származó
rendkívül apró légszennyező részecskék (PM10) hatására
jelentősen megnövekszik a légzőszervekben az angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2) mennyisége. Márpedig a koronavírusok a sejtek felszínén található ACE2 receptorokon
keresztül jutnak be a sejtbe. Mivel korábbi kutatások azt mutatták ki, hogy a dohányzás következtében is megnövekszik
az ACE2 mennyisége a szervezetben, azt a következtetést lehet levonni, hogy nemcsak a közlekedési, hanem az egyéb
eredetű PM10-szennyezettség is elősegíti a koronavírus-fertőzést, illetve súlyosbítja a betegség lefolyását.
Massay-Kosubek Zoltán, az EPHA „Tiszta Levegőt!”
kampányigazgatója elmondta: „Negyvenmillió orvost, ápolót
és más egészségügyi dolgozót képviselő 350 szervezet kéri
már a világ döntéshozóit a légszennyezettség visszaszorítására a koronavírus-járvány súlyos következményeinek csökkentésére. Összhangban a WHO kiáltványával is, amely a
járvány kapcsán szintén sürgeti a levegőminőség javítását,
azonnal lépnünk kell, hogy érvényesítsük a magyarok egészséges, tiszta levegőhöz való jogát!”
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kijelentette: „Mindenekelőtt határozott lépéseket kell tenni a
széles körben elterjedt lakossági hulladékégetés felszámolására. Meg kell tiltani a legszennyezőbb szénfajták (mindenekelőtt a lignit) értékesítését a lakosságnak. El kell érni, hogy
ahol tűzifával fűtenek, ott kizárólag száraz fát használjanak.
A rászorulóknak fűtési támogatást kell adni, hogy kevésbé
szennyező tüzelőanyagokat használjanak. Bár csak hosszabb
távon hoz eredményt, de már most fel kell gyorsítani az épületek és berendezéseik energetikai korszerűsítését. A közlekedés terén pedig ösztönözni szükséges a környezetkímélőbb
mobilitási módokat. Nem utolsósorban pedig a kormány által
Sematikus ábra arról,
hogy a koronavírus
miként kapcsolódik
az emberi szervezetben
az ACE2 receptorhoz,
és jut be utána a sejtbe
(forrás: https://images.
theconversation.com/
files/334824/original/file20200513-156651-1b7wiyf.jpg)

végrehajtott eddigi nagyszabású kampányok mértékével azonos mértékű kampányt kell folytatni a lakosság felvilágosítására.”
Koltai Tünde, a BEMOSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar betegek kritikus állapota igényli a
légszennyezettség drasztikus visszaszorítását, különösen a
koronavírus várt, második hulláma előtt. Korábban már számos kutatás jutott arra az eredményre – az Amerikai Egyesült Államokban, Európában és Kínában egyaránt –, hogy a
szennyezett levegő jelentősen súlyosbítja a koronavírus-járványt. Ez még akkor is megtörténik, ha a lakosság csak rövid
ideig van kitéve magas légszennyezettségnek. A szennyezett
levegő és a koronavírus elsődlegesen ugyanazokat a szerveket támadja meg: a szívet és a keringési rendszert, valamint
a légzőszerveket, és ha ilyen kettős hatás lép fel, a beteg immunrendszere nagyobb eséllyel vall kudarcot.”
Az Egyesült Királyság parlamentjében nemrég az összes
párt részvételével csoport alakult, amely programot dolgozott ki „Levegőminőségi Stratégia a Koronavírus-fertőzések
Csökkentésére” címmel. A BEMOSZ, az EPHA és a Levegő
Munkacsoport azt szorgalmazza, hogy a magyar országgyűlési képviselők kövessék a brit példát.
További felvilágosítás:
• Koltai Tünde, BEMOSZ, tunde.koltai@gmail.com,
+36 30 385 7802
• Massay-Kosubek Zoltán, EPHA, zoltan@epha.org,
+32 499 430 468
• Lukács András, Levegő Munkacsoport, lukacs@levego.hu,
+36 20 411 4727
A BEMOSZ 2012-ben alakult, a krónikus betegek szervezeteinek összefogására. Fő célja, hogy az egészség legyen
alapérték, és a betegek számára legyen egyformán elérhető
a magas színvonalú, betegközpontú, humánus, igazságos
egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés. A betegszervezetek célja, hogy olyan legyen az egészségpolitikai környezet, amelyben a betegek közösségei aktívan részt vesznek
az őket érintő döntések előkészítésében, programok kidolgozásában és végrehajtásában.
Az EPHA 1993-ban alakult, népegészségügyi civil szervezeteket, beteg- és társadalmi csoportokat, kutatókat és egészségügyi szakembereket képviselő európai ernyőszervezet,
amely fő célkitűzése az egészség javítása és a népegészségügy
hangjának megerősítése Európában. Az EPHA 87 tagszervezetet képvisel, köztük a BEMOSZ-t. AZ EPHA kiemelten kezeli a légszennyezettséget mint globális és európai népegészségügyi kihívást.
A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult környezetvédő
civil szervezet. Tevékenységének főbb területei az államháztartás és az uniós költségvetés zöld reformja, a közlekedés
környezetbarátabbá tétele, valamint az éghajlatváltozást lassító és környezetünket élhetőbbé tévő energiapolitika és településfejlesztés. Tanácsadó Irodája minden évben több ezer
embernek nyújt segítséget.
PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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Osztrák-magyar közös vakcinafejlesztés indul
„A PTE, Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja, valamint az osztrák biotechnológiai cég, a
CEBINA GmbH közös COVID-19 vakcinafejlesztési projektbe kezd, melyhez mind az osztrák, mind pedig a hazai
kutatócsoportnak rendelkezésre áll a megfelelő támogatás”
– jelentette be Jakab Ferenc professzor, virológus, a Koronavírus Kutatási Akciócsoport vezetője.
„A komoly vakcinafejlesztési projektek általában kollaborációkban valósulnak meg, így a kutatóhelyek közti
harmonikus működés elengedhetetlen. A két intézet eddig
is szoros együttműködésben dolgozott, aminek eredményeként már ígéretes hatóanyagtesztek is készültek. Ezek
szintén jelentős előrelépést eredményezhetnek a COVID-19
által érintett betegek kezelésében a jövőben, valamint a fertőzések esetleges gyógyszeres megelőzésében” – tette hozzá Jakab professzor. – „A CEBINA csapata arra törekszik,
hogy védőoltások kutatásában és fejlesztésében nyert évti-

zedes tapasztalatait alkalmazza erre a globális problémára is
a koronavírus oltóanyagprojektünk révén. A most klinikai
kipróbálás stádiumában lévő vakcináktól eltérően mi hagyományosabb vakcina technológiát alkalmazunk, amely
biztonságos és megfizethető a tömeges oltáshoz. Alegység
vakcinánk olyan vakcina antigénekre épül, amelyek várhatóan védő immunitást indukálnak a jelenlegi és a jövőbeli
koronavírus járványok során” – mondta dr. Nagy Eszter, a
CEBINA vezérigazgatója és alapítója.
A konzorcium olyan modern, harmadik generációs koronavírus-oltást dolgoz ki, amely alapvetően különbözik a jelenlegi fejlesztési megközelítésektől. A rekombináns fehérjealapú vakcina első fázisú preklinikai tesztelése akár már
2021-ben elvégezhető lehet, majd ezt követően a prototípus
gyártása is megkezdődhet.
Forrás: gytk.pte.hu

Houstoni tanulmányút
2019 márciusában Nyitrai Miklós dékán úr vezetésével a
PTE, ÁOK delegációja látogatást tett az Egyesült Államok
számos rangos intézményében, köztük a Houston Methodist
Hospitalben. Houstonban a város és a régió egyik meghatározó egészségügyi intézményének meglátogatása mellett
egyeztetettek a HMAA (Amerikai Magyar Orvosszövetség)
és a PTE kollaborációját segítő szerződés aláírásáról. Ezáltal
lehetőség nyílik a sok évre visszanyúló kapcsolat elmélyítésére, mely az orvostanhallgatók számára további, sikeres és
magas színvonalú amerikai tanulmányutak megvalósítását
teszi lehetővé.
A PTE, ÁOK hallgatói közül a HMAA közreműködésével
elsőként Kormos Edina hatodéves orvostanhallgató vehetett
részt cseregyakorlaton a Houston Methodist Hospitalben. A
Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának munkatársai is segítették a hallgatót tanulmányútja kivitelezésében.
A következőkben az ő beszámolóját olvashatják.

Az eddigi életem legnagyobb kalandjára készültem, amikor
felszálltam 2020 márciusában Ferihegyen a repülőre. Megérkezésemet követően mentorom, dr. Garami Zsolt várt a houstoni reptéren, és egyből ízelítőt kaphattam a déli vendégszeretetből, amiről méltán híresek a texasiak.
Ami a Medical Centerben fogadott, az az USA-hoz mérten is párját ritkítja: hatalmas épületek, modern berendezések,
ragyogó tisztaság, amiktől még a szavam is elállt. A hatalmas
épületek és a rengeteg dolgozó mellett mégsem éreztük magunkat elveszve, mert mindig egy kedves mosollyal és türelemmel fogadtak minket. Számomra ez volt az egyik legemlékezetesebb dolog a kint eltöltött idő alatt.
A gyakorlatom az érsebészeten kezdődött. A reggeli megbeszélések kezdetben hasonlóaknak tűntek, mint itthon, eltekintve attól, hogy az orvosi szobák és a konferenciaterem
leginkább egy luxus szállodára emlékeztetett, szemben a jól
megszokott zöld csempés osztályokkal. A hét vége felé már
nemcsak az aznapi műtéteket beszéltük át, a megbeszéléseket
esetismertetés és reggeli is kísérte. A legnagyobb meglepetés viszont a pszichológiai csapatépítő tréning volt, amin az
osztály minden orvosa aktívan részt vett. Fantasztikus volt
látni, hogy nem csak a külsőségeket akarták mutatóssá tenni,
hanem mind szakmailag, mind emberileg lehetőséget nyújtanak a fejlődésre.
Számos műtéthez mosakodhattam be, illetve olyan operációkat is végignézhettem, amilyenek Magyarországon ritkán
fordulnak elő vagy éppen még nem is végeztek ilyet. A kórházban már ismerték a magyar hallgatókat, és szívesen fogadtak minket a műtőben, hiszen eddig mindenki teljes szívvel végezte a gyakorlatát. Megtisztelő volt számomra, hogy a
Pécsi Tudományegyetemről először én vehettem részt ebben
a programban, és képviselhettem az egyetememet.
Sajnálatos módon a koronavírus miatt a gyakorlatunk
sokkal hamarabb véget ért a tervezettnél. Annak ellenére,
hogy nem a tervek szerint alakult a gyakorlatom, így is életre
szóló élményekkel gazdagodtam.
Kormos Edina hatodéves orvostanhallgató
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Zárórendezvény keretében mutatkozott be az európai
színvonalú sejtvizsgáló laboratóriumi eszközpark
A Pécsi Tudományegyetem 2017 márciusában indította el
új infrastrukturális és eszközbeszerzési projektjét, amely
a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 737,59
millió forint összegű Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatással.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében „Kutatási infrastruktúra megerősítése
– nemzetköziesedés, hálózatosodás” tárgyú felhívásra 2016
novemberében adott be támogatási kérelmet az egyetem, melyet a Pénzügyminisztérium 2016 decemberében támogatási
döntésben részesített.
A sejtvizsgáló laboratóriumi eszközpark létrehozása
2017. március 1-jén indult és 39 hónapot követően 2020. május 28-án zárult (a COVID-19 vírus miatt a projekt automatikusan hosszabbodott 3 hónapot). Ez idő alatt 23 eszköz és
egy szoftver került beszerzésre, melyek a 2020. február 21-én
tartott zárórendezvény keretében kerültek bemutatásra.
A GINOP-2.3.3-15-2016-00025 azonosító számú projekt
azért is különleges, mert sikeres megvalósulását három projektmenedzser és két szakmai vezető támogatta.
A zárórendezvényen a résztvevők megemlékeztek az eszközpark legfőbb megálmodójáról Sümegi Balázs professzor
úrról, a projekt szakmai vezetőjéről, aki sajnos a projektzárást
már nem élhette meg. Szakmai vezetői tisztséget a projekt
utolsó kilenc hónapjára Gallyas Ferenc professzor úr vette át,
aki ezt az új feladatot minden korábban szerzett pályázati és
szakmai tapasztalata alapján sikeresen folytatni tudta.
A projekt megvalósulásának sikerét, Fenekes Enikő
projektmenedzsernek is köszönheti, aki elkötelezettsége,
motiváló képessége és készséges attitűdje révén a szakmai
közreműködőket támogatva dolgozott e különleges eszközállomány beszerzésén. A projekt zárását Talon Gábor és Palotai Jenő menedzserek segítették, akik nagy lendülettel vették
át a projektet.
Számos betegségben játszanak kritikus szerepet a károsodási
folyamatban képződő, kis mennyiségben előforduló speciális sejtek, ezekre jó példát szolgáltatnak a rák őssejtek, vagy
őssejthez hasonló sejtek, melyeknek meghatározó szerepe
van a citosztatikus rezisztencia kialakulásában és a kezelés
hatékonyságának lecsökkenésében. Ezen sejtek nagy hatással

Dr. Gallyas Ferenc

vannak a rákos betegek túlélési esélyeire, ezáltal stratégiai
jelentősége van ezen kis számban előforduló sejtek vizsgálatának, mely azonban speciális eszközparkot igényel.
A projekt legfontosabb célja egy nemzetközi élvonalba
tartozó specializált kutatási központ létrehozása volt a PTE-n,
amely ezeknek a kis számban előforduló speciális sejteknek
az elválasztását és ezt követően tulajdonságaik megismerését
teszi lehetővé. A projektben kialakításra kerül az ehhez szükséges infrastruktúra: sejtanalitikai labor (sejtek izolálására és
funkcionális analízisére), génexpresszió és mutációs analízis
labor, kémiai laboratórium.
A projekt eredményeként a genomikai infrastruktúra tudományos, kutatási és oktatási célú felhasználásával nő a
nemzetközi kutatási hálózatokban történő részvétel aránya,
emelkedik az egyetemi kurzusok színvonala és bővülnek az
egyéni és közös kutatási lehetőségek, eredmények.
A speciális sejtek funkcionális és genomikai analízise
központ kialakítása új lehetőséget jelent a rák őssejttel kapcsolatos területen a PTE kutatói számára, valamint megteremti hosszútávon a társadalmi, egészségügyi hasznosítás
lehetőségét is.
A projektben részt vevő személyek a PTE, Általános Orvosi Karának Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének, Biofizikai Intézetének, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézetének,
a PTE, Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinikájának
Kardiológia, Orvosi Genetikai Intézetének, Laboratóriumi
Medicina Intézetének, valamint a PTE, Természettudományi
Karának Szervetlen Kémiai Tanszékének, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar munkatársai.
A projekt záró rendezvényén megjelenteket ünnepélyesen
köszöntötte Gallyas Ferenc, szakmai vezető és Palotai Jenő,
projektmenedzser. Ezt követően nyolc szakmai előadás hangzott el, melyek az infrastruktúrával elért legújabb kutatási
eredményekről szóltak. Előadást tartottak az alábbi sorrendben: Berente Zoltán, Szabó Alíz, Sipos Katalin, Deres László, Gombos Katalin, Bugyi Beáta, Bognár Zita és Hadzsiev
Kinga. A rendezvény végén a szakmai vezető mondott köszönetet mindenkinek, aki a projekt tervezési és megvalósítási
szakaszában részt vett.
dr. Bognár Rita, tudományos munkatárs
PTE, ÁOK, Biokémia és Orvosi Kémiai Intézet

Dr. Szabó Alíz
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Megjelent az Európai Tudományos Akadémia állásfoglalása
a transzlációs medicináról
A transzlációs medicina (TM) egyre inkább előtérbe kerül
az orvostudományban. Fontos, hogy az alapkutatók, klinikusok, ipari partnerek és politikai döntéshozók összefogjanak
annak érdekében, hogy a tudományos ismereteket olyan innovatív terápiákká, orvosi eljárásokká és diagnosztikává alakítsák, amelyek a betegek és az egészségügyi rendszerek javát szolgálják. Ez a multidiszciplináris megközelítés számos
kihívást jelent, ezért az Academia Europaea projektet indított
egy olyan modell kidolgozására, amely megkönnyíti és felgyorsítja a tudományos ismeretek köz- és közösségi hasznát.
A 2019 szeptemberében Budapesten megrendezett, a
transzlációs medicinával kapcsolatos kihívások azonosítását,
és megoldási javaslatok megfogalmazását célzó workshopot
követően, a vezető Journal of Clinical Medicine nemrégiben
publikálta a Transzlációs Medicina Központ és az Európai
Tudományos Akadémia közös tanulmányát „Academia Europaea position paper on Translational Medicine: The cycle
model for translating scientific results into community benefits” címmel. Sierd Cloetingh, az Európai Akadémia elnöke
külön köszönetet mondott a Transzlációs Medicina Központ
igazgatójának, Hegyi Péternek kiváló szakmai munkájáért,
ami lehetővé tette ennek a nagyszerű eredménynek a megvalósulását.

A publikáció leírja az új TM modell kifejlesztését, beleértve a TM megújított meghatározását és a TM ciklust is,
amely négy fő elemet foglal magában: egészségügy, tudomány, tudás és kommunikáció, melyeket mind együtt kell
alkalmazni az egészségügyi fejlesztések elérése érdekében.
Ez a tanulmány alapul szolgál a transzlációs orvoslás átgondolásához, mely a hatékonyabb és költséghatékonyabb
egészségügyi ellátást is lehetővé teszi.
Tucsek Nikolett

Björknes-delegáció látogatása az orvoskaron
2019. november 11-12-én az osloi Björknes College delegációja tett látogatást a PTE, ÁOK-n. Sveinung Lunde,
a Björknes korábbi igazgatója, jelenleg oktatási ügyekben tanácsadója, Cia Dunstrom, rektor és Kristiné Vinje,
a Björknes egészségügyi oktatási programjainak vezetője találkozott és tárgyalt Nyitrai Miklós dékánnal, Czopf
László és Tényi Tamás dékánhelyettesekkel és Gallyas Ferenccel, az Angol Bizottság elnökével. A delegációt látogatása során Szeberényi József, a Björknes-PTE ÁOK-programok koordinátora kísérte. A látogatás fő indoka az volt,
hogy a Björknes College 2019 nyarán a Sonans Utdanning
nevű, Stavanger-bázisú, de egész Norvégiát behálózó magángimnáziumi rendszer tulajdonába került. A látogatás
célja így az új helyzettel kapcsolatos következmények, teendők megtárgyalása volt.
A Björknes és karunk együttműködésének mintegy két évtizedes a története. A Björknes az 1990-es évek vége óta toboroz számunkra hallgatókat és kezdettől fogva részt vett az
osloi felvételi vizsgák szervezésében. 2006-ban közös oktatási program indult a PTE, ÁOK, az Osloi Egyetem Természettudományi Kara és a Björknes College részvételével. Az ún.
„1+5 program” keretében a nálunk az I. éven szereplő tárgyak
oktatását az Osloi Egyetem vette át, a sikeresen vizsgázó
hallgatók tárgyait orvoskarunk kredittranszferrel fogadta el.
Az Anatomy 1 és Histology/Embryology 1 tárgyakat Pécsen
nyári kurzus formájában abszolválhatták a hallgatók. Sikeres
nyári kurzus-vizsgák után a hallgatókat a II. éven folytatták
a tanulmányaikat. A programba Osloban évente 50 hallgatót
vettek fel, közülük 30-35 lett a PTE, ÁOK II. éves diákja.

2017-ben változás történt. Az Oslói Egyetem kivált a
programból, helyét az időközben egészségügyi képzéseire
egyetemi szintű norvég akkreditációt nyert Björknes College
vette át. (A Björknes addig elsősorban a felvételi eljárás lebonyolítását és a program adminisztrációját végezte.) A némileg átalakított kurrikulum kurzusait a PTE, ÁOK érintett tárgyainak tantárgyfelelősei hagyták jóvá. Az átállásban ugyan
voltak zökkenők, az első két év tapasztalatai az ún. „új 1+5
program” tekintetében azonban kifejezetten pozitívak.
A november 11-12-i rövid látogatás tapasztalatait az alábbiakban foglalhatjuk össze.
1. A vendégek megerősítették, hogy az új tulajdonos, a
Sonans cég messzemenően érdekelt az oktatási és hallgatótoborzási együttműködés folytatásában. Az „új 1+5 program”
jelenlegi létszámkeretének (75 fő) emelését kérik.
2. Dékánunk kifejezte a kar igényét a PTE, ÁOK-ra direkt
módon (azaz az I. évfolyamra) érkező norvég hallgatók számának növelésére. A vendégek szerint erre a Sonans nagyobb
merítési lehetőségei (felsőoktatásra felkészítő kurzusaikat
évente mintegy 8000 diák veszi fel), illetve a felvételi vizsgák
átszervezése adhatnak megoldást.
3. Felmerült egy új promóciós video elkészítésének igénye, mellyel a Björknes honlapján mutathatnánk be a PTE,
ÁOK új oktatási fejlesztéseit.
4. A vendégek látogatást tettek a MediSkillsLab-ban (túravezető: Bikki Dániel) és az I. sz. Belgyógyászati Klinikán
(túravezető: Sarlós Patrícia), mindkét helyen mély benyomásokat szereztek.
dr. Szeberényi József
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A járványügyi veszélyhelyzet gyógyszertári vonatkozásai
A téli-tavaszi koronavírus-világjárvány az egyetem életét is
alapvetően átrendezte. Nemcsak a hallgatók és dolgozók biztonságáról kellett gondoskodni (távoktatás, intézménylátogatási tilalom, homeoffice-munkavégzés), hanem a betegek megváltozott körülmények közötti ellátásáról is. Létrejött a PTE
Operatív Stáb, a Szentágothai Kutatóközponton belül megalakult a víruskutató csoport. A Klinikai Központ keretei közt létrehozták a Koronavírus Ellátó Központot (KEK).
A járványügyi vészhelyzet által megváltoztatott körülmények más típusú problémák megoldása elé állította a Klinikai
Központi Gyógyszertárt is. A kezdetektől a KEK egységeivel
szoros együttműködésben dolgoztunk.
• Megfelelő (jelentősen emelt mennyiségű) készletről kellett gondoskodnunk. A gyógyszertár a FIP, egyéb szakirodalmi adatok és helyi szakmai szempontok alapján
hatóanyag- és gyógyszerlistát alakított ki. Ezt követően
az EMMI április 16-án kelt levelében megerősítette a kiemelt hatóanyagok megemelt készletének szükségességét.
• A KEK létrejöttével a gyógyszerszállítást is át kellett szervezni, figyelembe véve a fokozott biztonsági körülményeket.
• Az előzőekben szó volt a fertőtlenítők forgalmának extrém emelkedéséről, ezt a fokozott igényt is ki kellett elégíteni, megfelelő termék beszerzése, készletezés és szállítás terén egyaránt.
• Egy vonatkozó kormányhatározat – hasonlóan más országok döntéseihez – a fájdalomcsillapítók, antibiotikumok,
altatók kiviteli tilalmát rendelte el. Emiatt különösen fontossá vált ezek készletezése, sőt túlkészletezése, ellátásbiztonsági okból – félő volt, hogy ezek beszerezhetősége
egész Európában bizonytalanná válik.
• Alkalmazkodnunk kellett a betegellátó egységek gyorsan
változó igényeihez. Az alkalmazkodásba beletartozott az
aktuálisan új és hatásos terápiának tekintett hatóanyag/
gyógyszerkészítmények beszerzése is.
• A KEK ellátásával párhuzamosan természetesen a Klinikai Központ többi betegellátó egységének zavartalan
gyógyszertári ellátása is folyt.
A különleges helyzetre a gyógyszer-nagykereskedők, a
gyógyszercégek is igyekeztek felkészülni: megváltoztatott kiszállítási renddel, adományokkal. A külföldi terápiás ajánlások
alapján ígéretesnek tartott/ítélt hatóanyagokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a Dél-pesti Centrumkórházon keresztül
biztosította a COVID betegek ellátásához. A gyógyszertárban
voltak készletben chloroquin és hydroxychloroquin hatóanyagú készítmények. Ezekből – valamint lopinavir/ritonavir és favipiravir tablettákból – később nagyobb mennyiség érkezett a
Klinikai Központi Gyógyszertárba az említett úton.
A koronavírus-fertőzésnél szilárd klinikai bizonyítékokon
alapuló terápia nem áll rendelkezésre. Új, specifikus hatóanyag
nincs, más indikációkban már engedélyezett és előzetes vizsgálatok szerint ígéretes hatóanyagok indikáción túli (off label)
alkalmazása megengedett. Az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a 67/2020. (III. 26.)
kormányrendelet alapján néhány, ígéretesnek bizonyuló hatóanyag esetén az indikáción túli alkalmazásra az engedélyt kérelem nélkül kiadta; a dokumentáció benyújtása az egészségügyi
veszélyhelyzet megszűnése után 90 napon belül is megtehető.

Az ilyen módon használható hatóanyagok aktualizálása az
OGYÉI részéről folyamatosan történt.
A legutóbbi időkben nagy várakozással tekintenek a favipiravir-ra, ami egy széles spektrumú antivirális szer, Japánban
influenza elleni gyógyszerként törzskönyvezték Avigan néven.
A japán kormány térítésmentesen, az ENSZ közreműködésével több országnak, köztük hazánknak is szállított ebből
a gyógyszerből. A japán fél konkrét klinikai vizsgálati felhasználási céllal és kötelezettséggel biztosítja a PTE számára a készítményt.
Miért fontos ez? Az ilyen, úgynevezett „repozicionálási”
vizsgálatok lényege, hogy az ismert gyógyszerek eredeti alkalmazásától eltérő, új terápiás hasznosítása úgy a betegek, mint
a gyártók számára számottevő előnyökkel jár. Az ismert hatóanyagok használata egy ilyen helyzetben lényegesen kevesebb
költséggel, rövidebb idővel jár és kisebb kockázatú, mint egy új
hatóanyag bevezetése. Ebben az esetben ugyanis szinte azonnal
megkezdhető a klinikai alkalmazás.
Ezeket a vizsgálatokat országosan a PTE koordinálja, a
HECRIN konzorcium keretében. A koordinációba beletartozik
az itteni vizsgálatok megszervezése, valamint a vizsgálati készítmény többi, kijelölt centrumba való eljuttatása.
A Magyarországnak küldött Avigan-szállítmány május 23án megérkezett a KK Gyógyszertárba.
A fertőtlenítőszerek beszerzése is nagy kihívás elé állította
a Gyógyszertárat.
A PTE, KK Gyógyszertár és a Kórhigiénés Szolgálat mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy minőségi fertőtlenítőszereket biztosítsanak a PTE egységei számára.
A klinikák rendelései/igényei már januárban is nagyon megemelkedtek. Az emelkedés a további hónapokban olyan nagymértékű volt, hogy néha kétségesnek tűnt, hogy ezt a mennyiséget mind el lehet használni. A gyógyszertárnak egyre több lett
a feladata ezen a téren, már nemcsak a klinikákat kellett ellátni
fertőtlenítőszerrel, hanem az adminisztratív és oktatási területeket is, hatványozott mennyiségben. A járvány következtében a
fertőtlenítőszerek beszerzése egyre nehezebb volt nemcsak országon belül, hanem egész Európában. A gyógyszertár ezekre
a kihívásokra gyorsan, időben reagált: készletezéssel, több forgalmazó/gyártó bevonásával és saját készítésű fertőtlenítőszerekkel igyekeztünk úrrá lenni a helyzeten.
• A WHO javaslata alapján készítettünk fertőtlenítőszereket
a gyógyszerkészítő laborokban,
• a nagy csomagolású (4-5 literes) fertőtlenítőszereket felhasználásra alkalmas csomagolásba szereltük ki.
A fertőtlenítőszer készítések során speciális csomagolóanyagokra is szükség volt, a feliratozásokat, szignatúrákat mi
szerkesztettük, sokszorosítottuk. Szeretnénk külön felhívni a
figyelmet a szignatúrák fontosságára, esetleges áttöltések esetében a klinikákon: a csomagoláson mindig pontosan szerepeljen,
hogy mi van benne!
Emlékeztetőként mellékeljük egy általunk készített fertőtlenítő szignatúráját.
Bízunk benne, hogy mindannyian megtanultuk megbecsülni a fertőtlenítőszereket, és
hogy milyen értéket képviselnek – nemcsak járvány idején.
KK Gyógyszertár
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Közel 190 millió forintból fejlesztették
a betegbiztonságot a Klinikai Központban
A Pécsi Tudományegyetem 2018-ban mintegy 189 millió
forintnyi támogatást kapott a betegbiztonság komplex
fejlesztésére. Az EFOP-2.2.18-17 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatás jelentős részét, több mint 93
százalékát a Klinikai Központ infekciókontrollját szolgáló eszközállomány bővítésére fordították, a fennmaradó
összegből pedig a projektmegvalósítás költségeit finanszírozták.
Az egészségügyben a betegbiztonság egyik igen fontos eleme az infekciókontroll, vagyis az egészségügyi ellátással öszszefüggő fertőzések kialakulásában szerepet játszó tényezők
ismeretén, elemzésén alapuló, a kórházi fertőzések megelőzésére irányuló azon intervenciós tevékenységek, amiket kórházi szinten a kórházhigiénés szervezeti egységek látnak el.
A projektben beszerzett eszközök a kirobbant koronavírus-járvány idején is nagyon sokat jelentettek a Klinikai
Központ biztonságos betegellátásában. Fogalmazhatunk úgy
is, hogy a pályázat segítségével megvalósított fejlesztés egy
„jövőbe látó” lépés volt, ugyanis a projektzárás idején zajló
SARS-CoV-2 pandémia közepén a projekt keretében beszerzett eszközök nélkülözhetetlenek voltak az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet számára.
A hat, közbeszerzési eljárásban megvásárolt termék a Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetén kívül a Kórházhigiéniai Szolgálat eszközállományát
is jelentősen javította. Egy további eszköz a Rákóczi és Rét
utcai telephelyek melegvíz-ellátó rendszerének még biztonságosabb tisztítását, fertőtlenítését tette lehetővé. Az eszközbeszerzések összértéke meghaladta a 176 millió forintot.
Az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézethez
került eszközök elsődlegesen az Intézet Bakteriológiai és
Kórházhigiénés Laboratóriumának a megerősítését, valamint
a molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok fejlesztését szolgálják. A jelentősen modernizált diagnosztikai műszerpark
segítségével eredményesebb lett a kórokozók kimutatása,
gyorsabban jut mikrobiológiai diagnózishoz a klinikus, és így
előbb indíthatja a beteg gyógyszeres kezelését.

A beteg biztonságát közvetlenül érintő, előnyös hatáson,
azaz a diagnosztikai eredményhez jutás gyorsaságán túl a
projekt az intézet epidemiológiai munkájának hatékonyságát
is jelentősen javította. Az intézet epidemiológiai tevékenysége keretében beteg-, dolgozói- és környezet-szűréseket is
korszerű módszerekkel végezhetnek, melyek során a különböző kórokozók genetikai összehasonlítása, tipizálása alapján a fertőzések közös eredetét tárhatják fel. Ezek mellett a
mikrobák korszerű tárolása, és a dolgozók védelme érdekében beszerzett eszközök is a betegbiztonságot szolgálják.
A Kórházhigiéniai Szolgálat számára beszerzett eszközök
között található több, a kézfertőtlenítés lehetőségét a kórházban ápoltak és a látogatók számára is biztosító automata kézfertőtlenítő, valamint a helyiségek fertőtlenítésének hatásfokát javító, és azok megfelelőségét ellenőrző rendszer.
A projekt céljainak további megvalósítását egy újabb elnyert pályázati támogatás biztosítja. A PTE az EFOP-1.8.2118 kódszámú, „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati
megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben”
elnevezésű pályázati konstrukcióban további 58 millió forint
támogatást nyert el. Ennek megvalósítását szeptemberben
kezdik.
Forrás: PTE, 2020. június 11.
Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs
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Sikeresen megkezdődtek a gyógyszerészhallgatók
gyakorlati és szóbeli záróvizsgái
A 2020-as év kihívásai és váratlan helyzetei ellenére a Gyógyszerésztudományi Karon előbb a távolléti oktatást, majd a
digitális vizsgaidőszakot sikerült eredményesen kivitelezni.
A gyakorlati és szóbeli záróvizsgák június 16-án, egy keddi
reggelen 8 órakor kezdődtek meg a kötelező higiéniás óvintézkedéseket szigorúan betartva. A hallgatók már az épületbe
történő belépésük során védőöltözetet (szájmaszkot, kézfertőtlenítős tubust, tollat, gumikesztyűt és egyszer használatos
köpenyt) kaptak, majd alá kellett írniuk egy hallgatói nyilatkozatot a COVID-19 járvány általi érintettségről.
Ezt követően a táskájukat és minden személyes tárgyukat
és dolgaikat kint kellett hagyniuk, csupán a helyszínen kapott, záróvizsgához szükséges alapvető felszerelést vihették
be magukkal. Számológép és minden más egyéb, a vizsgán
használható segédanyag biztosítva volt a hallgatók számára!
A hallgatóknak először a gyakorlati záróvizsgát kellett
teljesíteniük, ahol tételt húztak, majd elkezdték azt kidolgozni. Amint elkészültek, nekiláthattak a tételben szereplő
gyógyszerkészítmény elkészítésének! A hallgatókat egymástól igen távol, egy előre megtervezett ültetési sorrendben helyezték el, ezzel is betartva az egy térben tartózkodó személyek megfelelő távolságát.
A záróvizsgát Pál Szilárd, a Gyógyszertechnológiai és
Biofarmáciai Intézet igazgatójának vezetésével szervezték
meg, aki maga is a helyszínen felügyelte a vizsgák menetét,
illetve a szabályok betartását. Az első hallgatókat Botz Lajos
professzor, karunk dékánja is meglátogatta, hogy szerencsét
kívánjon nekik és szemügyre vegye a záróvizsga implementálását.

Forrás: GYTK, fotó: Lokodi Dávid

Receptre írva

– Szakácskönyvet adott ki a Bethesda Gyermekkórház –
Hogyan főznek egy gyermekkórházban az orvosok, ápolók?
Miként élték meg a karantént? Miért ad ki egy gyógyító intézmény szakácskönyvet? Ezekre a kérdésekre keressük a
választ Semmelweis-nap alkalmából a Bethesda Gyermekkórház könyvében.
Az idei Semmelweis-nap különös ünnep az egészségügyben, reményeink szerint egyfajta lezárása a járványidőszaknak. Azonban nem mehetünk úgy tovább, mintha mi
sem történt volna. A Bethesda Gyermekkórház ezért különös könyvkiadásra szánt el magát: recepteken, ételeken
keresztül mutatja be az elmúlt időszak hőseit, az egészségügyben dolgozókat. A főigazgató gyógyteái, az égéssebész
főorvosnő sztrapacskája, a főnővér tábori lecsója, a gyógytornász túrós nudlija, a gasztroenterológus bablevese vagy a
kórházhigiénikus almáspitéje nemcsak elkészíthető ételek,
hanem reményt keltő történetek, hogy az egészségünk, a
gyermekek egészsége olyan gyógyító emberekre van bízva,
akik minden körülmények között helyt állnak.
Tamásné Bese Nóra
Bethesda Gyermekkórház kommunikációs vezetője,
a könyv szerkesztője
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33

„Miozinok, a molekuláris motorok szupercsaládja”
– A Biofizikai Intézet munkatársainak új tanulmánykötet-fejezete –

A Springer Kiadó gondozásában jelent meg a „Miozinok – Molekuláris motorok szupercsaládja” című összefoglaló tanulmánykötet, ami az elmúlt 12 év miozin motorfehérjékkel kapcsolatos, új, tudományos eredményeit foglalja össze. A könyv „Miozin
16” című fejezetét Bugyi Beáta és Kengyel András, a Biofizikai Intézet munkatársai
jegyzik.
A miozinok olyan fehérjék, amelyek az ATP kémiai energiafelhasználásával mechanikai munkát végeznek, így számos, mozgással vagy mozgatással járó élettani folyamat nélkülözhetetlen szereplői. Legismertebb képviselőjük a miozin 2, ami az izomösszehúzódás motorja, de emellett több mint 30 családját írták már le a miozinoknak. A
könyv részletesen taglalja a különböző miozin motorfehérjék szerkezeti sajátosságait,
szabályozását, vizsgálómódszereit, valamint betegségekben betöltött szerepét.
A Biofizikai Intézetben közel 10 éve foglalkoznak az egyik újonnan felfedezett és
kevéssé ismert motorfehérje, a miozin 16 szerkezeti és funkcionális karakterizálásával.
Feltételezések szerint a miozin 16 szerepet játszik a sejten belüli jelátviteli folyamatokban, valamint az idegrendszer korai fejlődésében, diszfunkcióját több neuropszichiátriai kórkép, például a skizofrénia, az autizmus vagy a bipoláris zavar hátterében
is kimutatták.
A könyv elérhető az egyetemi könyvtáron keresztül:
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-38062-5.

A világ 200 legjobb egyeteme közt a PTE
Május 10-én hozta nyilvánosságra legfrissebb egyetemi
rangsorát a londoni Quacquarelli Symonds cég. A világ
legjobb felsőoktatási intézményeit összevető listára ezúttal is felkerült a Pécsi Tudományegyetem a 651-700. kategóriába, a 2018-as rangsorhoz képest két kategóriányit,
vagyis száz pozíciónyit előrelépve. Sőt, a nemzetközi hallgatók kategóriájában a világ legjobb 200 egyeteme közé
sorolják Magyarország első egyetemét.
A Quacquarelli Symonds (QS) szakemberei 2004 óta állítják
össze évente a világ egyetemi rangsorát, hat szempont alapján. Az akadémiai szféra megítélése, a munkáltatók véleménye, az intézményhez köthető tudományos munkák idézési
gyakorisága, az oktató-hallgató arány, valamint a külföldi oktatók és hallgatók száma alapján alakul ki a végső helyezés.
Mintegy 1600 egyetemet vizsgálnak, több mint 18 millió dokumentum és 138 millió idézet alapján. Az 1600 intézményből végül az ezer legjobbat rangsorolják.
Dr. Miseta Attila, a PTE rektora a rangsor kapcsán tartott
sajtótájékoztatón elmondta: „A külföldi hallgatók kategóriában az igencsak előkelő 193. helyezést szerezte meg a Pécsi
Tudományegyetem, bekerülve a szűk elitbe e mutató alapján. Megállapítható, hogy amennyiben nem csupán 5%-ban
vennék figyelembe ezt a mutatót, az összesítésben ennél is
előkelőbb helyezést ért volna el a PTE. Jól jelzi egyetemünk
folyamatos fejlődését, hogy mind a tudományos cikkek, mind
a hivatkozások száma jelentősen növekedett a tavalyi eredményhez képest.”
Az egyik leginkább elfogadott nemzetközi rangsor alapítása alapján történelminek titulálja a PTE-t, kutatási intenzitását a „magas” kategóriába sorolja, míg képzési spektrumát
a lehető legátfogóbbnak értékeli.
Dr. Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese arról adott tájékoztatást, hogy a PTE

eddig is az élharcosa volt a vírus elleni küzdelemnek nemzetközi szintű víruslaborjával és szakembereivel. Az egyetem
mottója a szeptemberben kezdődő szemeszterre vonatkoztatva sem változik az eddigiekhez képest, vagyis a hallgatók
és oktatók egészsége, valamint biztonsága a legfontosabb.
Ennek szellemében továbbra is biztosítani fogják a szükséges higiéniai eszközöket az oktatáshoz és vizsgáztatáshoz, és
felkészülten várják vissza a külföldi és a magyar hallgatókat.
A rektorhelyettes kitért arra, hogy egy közelmúltban nyilvánosságra hozott felmérés szerint Magyarország világviszonylatban a 18., Európában az előkelő 6. legbiztonságosabb országnak számít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Ez a
külföldről Pécsre újonnan érkező, illetve visszaérkező hallgatók számára egyaránt megnyugtató lehet.
Jenei Zoltán, a PTE kancellárja a sajtótájékoztatón az
egyetem kiemelt beruházásai kapcsán elmondta: „Az ÁOK
új oktatási és kutatási épületszárnyának építése a veszély- és
járványügyi helyzetben a lehetőségekhez képest is jól haladt. A kivitelezést végző cég viszonylag gyorsan pótolta a
megfelelő létszámú szakemberállományt, valamint a speciális, egyedi gyártású anyagok szállítási nehézségeit is kezelni tudta, így a munkálatok július közepére befejeződnek, és
megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel, ami augusztusban
lezárul. Az elmúlt hónapokban többnyire külső munkálatok
zajlottak, jelentős volt az északi park tereprendezése és a közlekedő felületek kialakítása. A több mint kétmilliárd forintos
Fogászati Elméleti Tömb beruházása az ütemterv szerint halad. Terület-előkészítés, alapozás és szerkezetépítés zajlott az
elmúlt hónapokban. Ha minden az eddigiek szerint halad, úgy
a 2021. augusztus-szeptemberi átadás tartható. Mindkét beruházás óriási jelentőséggel bír a pécsi orvostudományi képzés
tekintetében, ugyanakkor kedvezően alakítja a kar vizuális és
infrastrukturális környezetét is.”
Forrás: PTE
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Öt éves a Magyar Cochrane Tagozat

Beszélgetés dr. Lohner Szimonettával, a Magyar Cochrane Tagozat tudományos munkatársával
A Magyar Cochrane Tagozat, mint oly sok más PTE egység az elmúlt időszakban távmunkavégzésben tevékenykedett. Most, hogy a járványhelyzet javul, megkérdeztem
dr. Lohner Szimonettát, aki évek óta a Tagozat tudományos munkatársa, miként látja az öt éves szervezet múltját, jelenét, jövőjét.
– Öt éve vagy a Cochrane munkatársa. Hol találkoztál
először a szervezettel? Mi vonzott a Cochrane munkájában?
– 2013-ban lehetőségem nyílt rá, hogy egy ösztöndíj keretében néhány hónapot eltöltsek a Freiburgi Egyetemen, a
Cochrane német egységénél. Ott indult el aztán egy folyamat,
ami a kialakult jó személyes kapcsolatok, a bizonyítékokon
alapuló orvoslás iránt érzett közös lelkesedésünk és persze
Decsi Tamás Professzor Úr tapasztalatai és tudományos kapcsolatrendszere révén végül lehetővé tette, hogy ez a világviszonylatban magas elismertséggel rendelkező nemzetközi
szervezet úgy döntsön, hogy a magyar központja a Pécsi Tudományegyetemen alakulhat meg. A Magyar Cochrane Tagozat
hivatalosan végül 2014. október 16-án alakult a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában. Én akkor úgy éreztem,
ez nagy elismerés mind a PTE, Általános Orvostudományi
Karnak, mind a Klinikai Központnak.
– Milyen szervezeti egység a Magyar Cochrane Tagozat?
– Maga a Cochrane Kollaboráció egy nemzetközi szervezet, ami a világ 130 országában, 11.000 munkatárssal és
68.000 támogatóval működik. Hazánkban a mi egységünk látja
el a nemzetközi Cochrane Kollaboráció magyarországi képviseletét.
Jelenleg egy négyfős csapatban dolgozunk, de az ország
minden pontján vannak együttműködő partnereink, akik szintén részt vesznek egységünk munkájában.
– Mi a Cochrane legfőbb célkitűzése? Miért fontos a
Cochrane-munka?
– A Cochrane Kollaboráció és ezzel együtt a mi egységünk
törekvése is, hogy az egészséget érintő döntések minden egyes
beteg esetében a tudomány aktuális állását tükröző, naprakész
információkon alapuljanak. A Cochrane ennek a célnak a megvalósulását elsősorban jó minőségű, naprakész szisztematikus
review-k készítésével támogatja, melyek a betegek szempontjából releváns kérdéseket próbálnak megválaszolni az adott
kérdésben lefolytatott kutatások szisztematikus összegzésével
és értékelésével.
Azért gondolom fontosnak a Cochrane munkáját, mert az
orvosi kutatómunkát és a gyógyító tevékenységet próbálja közelebb hozni egymáshoz. A célja az, hogy az orvosi kutatás ne
öncélú legyen, hanem valóban képes legyen az eredményeiA Magyar Cochrane Tagozat
Facebook oldala:
https://www.facebook.com/
cochranehungary

vel jobbá, hatékonyabbá, mellékhatásoktól mentesebbé tenni
a gyógyítást, hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki a számára
legjobb kezelést kapja.
– Miért hasznos a szisztematikus review?
– Röviden összefoglalva úgy tudnám megfogalmazni, hogy egyrészt elősegíti szakmai ajánlások időben történő
megfogalmazását; másrészt elősegíti újabb klinikai vizsgálatok szükségességének megítélését. Lényegében rávilágít arra,
hogy egy adott klinikai kérdés tekintetében milyen szintű és
minőségű tudással rendelkezünk, hol van szükség további
kutatásra, mert még nem áll rendelkezésre elegendő orvostudományi tudás, és segít abban, hogy a klinikai vizsgálatokban
keletkező tudás minél előbb – a betegek érdekében – az orvosi
döntések részévé válhasson.
– Szisztematikus review-k készítése mellett mivel foglalkozik még a Magyar Cochrane Tagozat?
– Végzünk oktató tevékenységet: nem csak a szisztematikus review-k és metaanalízisek készítésének mikéntjét oktatjuk, de megpróbáljuk közelebb hozni a résztvevőkhöz a bizonyítékokon alapuló orvoslás gondolatát, alapvető fogalmait.
Gyakorlatorientáltan megismertetjük őket a jó és a kevésbé jó
kutatás főbb jellemzőivel, hogy hogyan keressenek szakirodalmat a mindennapi gyakorlatban, és hogyan értékeljék az azonosított tudományos közleményeket.
Folyik módszertani kutatás is egységünkben, a felvetett
kérdések itt is a bizonyítékokon alapuló orvoslás szempontjából fontos kérdéseket feszegetnek.
Emellett végzünk tudománynépszerűsítő, részben a laikus
közönség felé irányuló tevékenységet is. Példaként említeném a közelmúltban indult közösségi (Facebook) oldalunkat,
ahol hétről hétre újabb Cochrane tartalmakat jelenítünk meg
magyar nyelven. Reméljünk, hogy ez a könnyebben érthető,
tömör közzétételi forma olyanok számára is elérhetővé teszi
az aktuális Cochrane bizonyítékokat, akik egészségügyi kérdésekben kevésbé jártasak.
– Mire vagy a legbüszkébb ebből az elmúlt 5 évből?
– A kutatási tevékenységek közül egy olyan szisztematikus
review-ra, ami a mesterséges édesítőszerek egészségre gyakorolt hatásai tekintetében az összes létező vizsgálati eredményt
sommázta; nyelvtől, a vizsgálat időpontjától, a vizsgálati elrendezéstől, a vizsgált kimeneti paramétertől függetlenül. Német
kollégákkal való kollaboráció keretében, több éves munkával
A Magyar Cochrane Tagozat honlapja:
https://hungary.cochrane.org/hu

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

35
készült el ez a szisztematikus review, és végül egy bizonyítékokon alapuló WHO-s irányelv megszületését támogatta.
Az oktatói munka területén számomra az a legnagyobb
öröm, elismerés, ha minél több hallgató érdeklődését fel tudom
kelteni az oktatott tárgyaim iránt.
– A Magyar Cochrane Tagozat szervez akkreditált továbbképző kurzusokat orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek számára. Kik jelentkezhetnek ezekre a
kurzusokra, és mikor várható a következő?
– Igen, minden évben több kurzust szervezünk, de nem
csak Pécsett, hanem az ország különböző pontjain. Ezek a
szakmai tréningek megismertetik a Cochrane munkájával az
egészségügyi hivatásrendek képviselőit. Következő kurzusun-

kat 2020. november 27-28-án tartjuk Budapesten „Orvosok
és gyógyszerészek együttműködése a bizonyítékon alapuló
egészségügyi ellátásban 2020-ban” címmel.
– Ha valaki szeretne bekapcsolódni a munkába, hogyan teheti ezt meg?
– Szívesen fogadunk graduális hallgatókat, doktoranduszokat és végzett kollégákat egyaránt, akik részt vennének
egységünk kutatásaiban, vagy segítenének a fordítási és tudománynépszerűsítő munkában. Akár a kurzusainkon való részvétel, akár a személyes megkeresés egy megfelelő első lépés
lehet, és természetesen nyitottak vagyunk más egységekkel
való együttműködésre is.
Szemerei Eszter

Tényi Tamás új könyve jelent meg Karcok címmel
Tényi Tamás egyetemi tanár könyve jelent meg a budapesti Animula Kiadónál Karcok címmel.
A kötet Nietzsche, Jung, Pilinszky, Szabó Lőrinc, Trakl, Kant, Frida Kahlo életművének egyes vonatkozásait elemzi. A kötetet Kósa Anikó rajzai színesítik. Tényi Tamás előszava:
Ez a kis kötet az elmúlt néhány évben született, szándékosan rövid, jegyzetszerű írásaim gyűjteménye, bár van köztük olyan is, amit még medikusként írtam. Egy-egy kérdést igyekeznek körüljárni, máskor inkább sokszor csak sejtetni, mint kifejteni a szöveget. Szándékuk a figyelem felhívása, a
továbbgondolás ösztönzése, itt-ott még a vitára való csábítás is.
Azokat a területeket, gondolkodókat, költőket, művészeket érintik a szövegek, akiknek életműve
valami miatt fontossá, átgondolandóvá vált számomra az elmúlt években.
Örömmel illesztem Kósa Anikó rajzait az írások közé, bízom benne, hogy szó és kép összjátéka,
harmóniája vagy épp feszültéget keltő disszonanciája élményszerűbbé és teljesebb teszi ezt a kis
könyvecskét.
https://animula.hu/konyv/karcok

Új CT érkezett a Klinikai Központba
A járványhelyzetre való tekintettel a Pécsi Tudományegyetem beszerzési kérelmet nyújtott be a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs
felé. A beszerzésben több, a járvány elleni védekezéshez
szükséges eszközigény szerepelt, többek közt egy CT berendezés. Az Operatív Törzs május végén tájékoztatta
az Innovációs és Technológiai Minisztériumot több kérelmünk (köztük a CT készülék) támogatására vonatkozóan.
Ismert, hogy a koronavírus okozta tüdőelváltozások legérzékenyebb kimutatása CT képalkotással lehetséges. A PTE,
Klinikai Központ (KK) Rákóczi úti telephelyén jelenleg
egyetlen telepített RTG készülék üzemel.

A PTE, KK két CT készülékkel rendelkezik, melyek a
KK Ifjúság úti telephelyén helyezkednek el – az egyiket
fizikailag izoláltuk a COVID-19 ellátásra. A két telephely
mintegy 1,5 km-re helyezkedik el egymástól, így a COVID-19 gyanús vagy fertőzött betegeket CT vizsgálat esetén
szállítani szükséges. A szállítás lélegeztetett betegek esetén
jelentős logisztikai és humánerőforrás többletet igényel.
A napokban, a PTE, Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyére leszállított CT készülék jelentős mértékben segíti a
COVID-19 gyanús, valamint az osztályon kezelt, akár lélegeztetett betegek vizsgálatát és ezáltal kezelését.
A járvány szerencsés lecsengése után a CT készülék
több fontos feladatot is el tud látni. Egyrészt a Rákóczi úti
telephely összes fekvőbeteg-vizsgálata helyben történik immár, másrészt, igény szerint, vizsgálati lehetőséget biztosít
az Idegsebészeti és Neurológiai Klinikának. További fontos
szempont, hogy a pár száz méterre fekvő Gyermekklinikán
tervezett regionális sürgősségi központ CT igényeit is ki
tudja elégíteni.
Tény, hogy a CT vizsgálatok iránti igény egyre fokozódik, ezek közül kiemelendő a biológiai terápiákhoz szükséges stádiummeghatározás, mely a nagy értékű terápiák
hatásának, folytatásának alapja.
Jelenleg a nagy értékű eszköz telepítése zajlik.
Both Vilma, 2020. június 22.
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A pécsi víruslabor
a National Geographic címlapján és oldalain
A National Geographic magazin májusi lapszámának címlapján és első 15 oldalán több írás és fotó is megjelent a PTE,
Szentágothai János Kutatóközpontjának virológiai laboratóriumáról, az ebben zajló kutatásokról. Az egyik anyag
elnyerte a nemzetközi és eszmei „Best Edit” díjat, két nagy
fotót átvesz az amerikai lap, és további 23 partnerország
is érdeklődik iránta. A megjelenés apropójáról, valamint a
jelen kutatások hátteréről, eredményeiről is beszélgettünk
dr. Jakab Ferenc professzorral, a PTE Szentágothai János
Kutatóközpontjának tudományos igazgatójával és virológiai kutatócsoportjának vezetőjével, a koronavírus-kutatási akciócsoport irányítójával.
– Miért kereste meg Önöket a National Geographic
munkatársa?
– A lapnak van egy mentor-tanítvány rovata, aminek célja,
hogy a fiatal diákokat, a középiskolásokat ösztönözzék valamely szakmák, szakterületek irányába. Tavaly ebben a rovatban szerepelt dr. Helyes Zsuzsanna kutatóorvos, egyetemi tanár az egyik tanítványával. Ezután ifj. Vitray Tamással, a lap
főszerkesztőjével megegyeztünk abban, hogy rólunk is készül
egy hasonló, mivel az országban egyedülálló víruslaborunk
van. Erre most, a járványhelyzet idején került sor. Született egy
mentor-tanítvány interjú – dr. Kemenesi Gábor kollégámmal –
arról, hogyan segítjük a fiatalok útját, milyen lehetőségeik vannak, továbbá egy írás a laborban aktuálisan zajló kutatásokról
is. Mindez 15 oldalon, két nagy fotóval. A magyarországi National Geographic jött ki az első COVID-os témával (https://
ng.hu/magazin/2020_majus), és az amerikaiak is foglalkoznak
vele júniusban vagy júliusban. Némi küzdelem után sikerül abban a számban is megjelennünk a laborunkról készült fotókkal,
és szó van bizonyos részek átvételéről az írásból is, de az még
nem biztos. Azt tudni kell, hogy az amerikaiak több tízezer
képből választanak ki egy jót, így ez nagy érdem. Rajtuk kívül
további 23 partnerország is érdeklődik a fotók és a téma iránt.
– A megkereséshez és a megjelenéshez hozzájárulhatott az is, hogy mára már Európa-szerte ismertté vált a laboratóriumuk, és a benne végzett kutatásaik.
– Szerencsére ez így van, számos kollaborációnk van
angolokkal, franciákkal, olaszokkal, Közép-Európában egyedülálló a laboratóriumunk, sőt, Európát nézve is a legjobbak
egyike. A kutatások tekintetében három pillérre fókuszálva
igyekszünk eredményesek lenni: az egyik a járvány megfékezése, a fertőzéssel szembeni hatóanyagok tesztelése, a másik
a molekuláris analízis, ami nemzetközi elismerést is kiváltott,
hiszen az első magyar szekvenciák, és az első európai összehasonlítás is a mi laborunkból kerültek ki, ahogyan az első, világméretű klaszterelemzés is. A harmadik pillér pedig a genetikai
vizsgálatokra vonatkozik, azt kutatjuk, hogyan változik a vírus,
merre mozog, merre terjed, vizsgáljuk örökítőanyagának változásait, és ez fontos lehet a későbbi gyógyszer- és vakcinafejlesztésekhez is.
Fontos hozzátenni, hogy ez egy nagyon komoly egyetemi
és kutatóintézeti összefogás eredménye. Büszke vagyok arra,
hogy sikerült egy nemzetközi szintű csapatot verbuválnom
azok után, hogy a miniszterelnök úr megbízott ennek a kutató-

csoportnak az irányításával. A csapat létszáma egyre nő, egyre
többen csatlakoznak hozzánk. Mára ez egy ágas-bogas fává
alakult, ezer szállal kötődve egymáshoz. A tudomány már csak
ilyen, csakis így lehet hatékonyan dolgozni, hisz a kutatás nem
elszeparált tevékenység.
– Volt már valamely témában hasonló szintű, országos
összefogás?
– Az én szakterületemen biztosan nem, a virológia terén
ez példa nélküli. Természetesen azért voltak olyanok is, akik
kihúzták magukat az együttműködésből, és szakmai féltékenységből, vagy más okból nem akartak ehhez csatlakozni,
ugyanakkor azt gondolom, hogy az ilyen viselkedés morálisan
is káros az országra nézve.
– Hány főből áll jelenleg a csapata?
– Nehéz erre válaszolnom, inkább azt mondom el, hol,
kikkel van kapcsolatunk: a szegedi és a debreceni egyetemmel,
a Semmelweis Egyetemmel, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat több intézetével, az Állatorvostudományi Egyetemmel, és
természetesen a PTE számos csoportjával. A nagy csoporton
belül a kutatásokat négy vezető irányítja: az egyik a Debreceni
Egyetemen, a másik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatban, a
harmadik a Semmelweis Egyetemen, a negyedik pedig a PTE.
Alattuk rengeteg kutató dolgozik, becslésem szerint 50 és 100
között van a számuk. Az egész akciócsoportot pedig magam
koordinálom.
– Csak a pécsi laboratóriumban hányan dolgoznak?
– Tizenöten, de a magot tizenketten képezik. Plusz három
emberre volt szükségünk, akik a diagnosztikába is besegítenek.
A kutatásban a munkatársaim a szó szoros értelmében egymásnak adják a kilincset a BSL-4 laboratóriumban (már ha lenne
kilincs a labor hermetikusan záródó, rozsdamentes ajtaján). A
Szentágothai Kutatóintézetben az alapfeladatunk a kutatás lenne, de jelenleg nem pusztán azt végezzük. Február elseje óta mi
mérjük és szűrjük a külföldi hallgatókat, azóta veszünk részt
aktívan a járvány elleni küzdelemben. Március 16-án megnyílt
az út a vidéki laboratóriumok számára is a diagnosztizálásra,
és azóta minden előkészítés nálunk történik. Ide érkeznek a
fertőző anyagok, itt dolgozzuk fel a fertőző mintát, itt történik
meg a vírus örökítőanyagának a kivonása, és innen megy át a
Laboratóriumi Medicina Intézetbe, ahol a tényleges PCR-mérések valósulnak meg.
A diagnosztikát és a kutatást nagyon nehéz együtt csinálni,
a kollégáim elmondhatatlanul fáradtak, hisz nincs hétvégéjük.
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Naponta kétszer-háromszor érkezik az autó a betegmintákkal,
amiket gyorsan fel kell dolgozni, hogy a laborban ezekből
eredmény szülessen. Ha a kutatást nézzük, akkor a hatóanyagtesztek tekintetében már 400 fölött van azoknak a vegyületeknek a száma, amiket meg kell vizsgálnunk különböző koncentrációban, ismétlésben, ami ezer fölötti vizsgálati számot jelent.
Ez nagyon embert próbáló, hosszú, idő- és energiaigényes folyamat.
Azt azért érdekesnek tartom elmondani, hogy 2017-ben,
amikor ez a 4-es szintű labor egy GINOP-pályázat révén megvalósult, kaptam hideget-meleget. Néhány kollégám nem értette, minek ez ide. Olyan hangokat is lehetett hallani, hogy
meg fogjuk az egész várost fertőzni azzal, hogy itt van egy
ilyen labor. Sajnos az élet mégis igazolta ennek a szükségességét, három év sem kellett hozzá, és hiba lenne azt gondolnunk,
hogy ez a járvány az első, és egyben az utolsó is.
– A szegediek, a debreceniek, azaz a kutatócsoport többi tagja pontosan mivel foglalkozik?
– Ők kimondottan a kutatásokat végzik. Debrecenben például új kémiai vegyületeket szintetizálnak nekünk, amiket lejuttatnak, mi megnézzük, teszteljük, aztán ők módosítanak rajtuk,
majd mi újra teszteljük. A többiek már meglévő gyógyszereket
hihetetlenül komoly számítógépes és matematikai modellezési
rendszereken tesztelnek a vírus megállítása érdekében. Ezt úgy
hívják, hogy a már meglévő gyógyszerkincs újrapozicionálása
vagy újragondolása. Nagyon divatos terület jelenleg, Amerikában is, Európában is számos helyen foglalkoznak ezzel. Ilyen
ígéretnek tűnt például a hidroxiklorokin, aminek a relevanciája
azóta már megkérdőjeleződött. Ez a teszteléses módszer azért
egyszerűbb, mert nem kell a fázis 1-es és 2-es kísérleteken végigmenni, hiszen ezek engedélyezett szerek, megtalálhatók a
patikák polcain. Sokkal könnyebb őket azonnali hatállyal bevetni és bevonni a vizsgálatokba, a kezelésbe.
– Mit jelent az Ön koordináló szerepe? Hogyan telik
egy-egy napja?
– A laborban már nagyon keveset vagyok, az a dolgom,
hogy átlássam a kutatási útvonalakat és újakat beindítsak, azokat figyeljem, fogjam össze a munkát. Sokat utazom Budapestre, a miniszterelnök vezetésével az akciócsoport 48 óránként
ülésezik, ezek jelentős részén én is részt veszek. Rendszeresen járok az Innovációs és Technológiai Minisztériumba is
egyeztetésre Palkovics miniszter úrhoz, mivel a pályázatoknak
a zöme általuk finanszírozott. Természetesen a szakmai kérdéseken is töröm a fejem, merre menjünk tovább, mikor, mit
lehetne tenni.
– Elég-e a szakember, mennyire elégedett a jelenlegi
kutatói struktúrával?
– Van elég szakember és elégedett vagyok a struktúrával
is, továbbá mindazzal, amit eddig elértünk. Az elmúlt két hó-

napban nagyon komoly eredményeket sikerült produkálnunk.
Elég csak arra gondolnunk, hogy egy példaértékű nemzeti öszszefogás alakult ki. Az általunk generált munkák kapcsán sok
vezető- és társszerzős publikáció is megjelent, illetve folyamatban van a témában, ami kivételesen jónak számít.
Nemrégiben érkezett a hír, hogy levették a lélegeztetőgépről az első, 75 éves beteget, aki a Semmelweis Egyetemen kapott vérplazmaterápiát. Ebben az esetben is létrejött az egyetemi és vállalati összefogás, hisz az ehhez szükséges kísérletek
és vizsgálatok egy része is itt, Pécsett valósult meg, dr. Berki
Timea professzor asszony és a mi virológiai csapatunknak az
összefogásával. A betegek ezek után kapták meg a szérumot.
Hihetetlenül jó érzés, hogy egy embernek a kutatásaink által
megmentettük az életét. Nagyon bízom a hatóanyagtesztekben
is, mert vannak ígéretes hatóanyagok. Lehet, hogy elő tudunk
rukkolni olyanokkal, amelyeket ki lehet próbálni a terápiában
is, de még nem most, inkább a későbbiekben.
– Mindemellett az azért frusztráló lehet, hogy versenyt
futnak az idővel.
– Valóban, hiszen gyorsan kell eredményeket produkálni,
nagyok az elvárások velünk szemben. Csodákat természetesen
nem lehet várni. Azt gondolom, hogy a kísérleteink jó része
a második hullámban, a második fázisban szolgálhat majd a
megelőzésre vagy a kezelésre. Ez az egész olyan, mint egy háború, amelyben mi vagyunk a katonák, és nekünk mindenáron
harcolni kell. Nincs megállás. Reméljük, minél kevesebb lesz
a háborús veszteség.
Schweier Rita
Fotó: Csortos Szabolcs,
UnivPécs

A PTE intézetei együtt küzdenek a koronavírus ellen –
Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet
A körülöttünk és bennünk élő mikrobáknak fontos szerepük lehetett az evolúcióban és igen fontos szerepük van az egészség
megtartásában. Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet a mikrobiológia mind a négy ágát képviseli: bakteriológia, virológia, parazitológia, illetve a gombákkal foglakozó tudományág. Fő feladata a diagnosztika, az oktatás és a tudományos munka. A járvány
idején természetesen itt is előtérbe került a koronavírus diagnosztika.
Az interjú videó-anyaga ezen a linken megtekinthető:
https://univpecs.com/covid_19/pte_intezetei_egyutt_kuzdenek_koronavirus_ellen_orvosi_mikrobiologiai_es_immunologiai
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A PTE Gyógyszerésztudományi Kar
EGSC-Melius Gyógynövénykertje
A gyógynövénykert alapítása
A PTE, Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet
munkatársaiként 2008 májusában gyógynövénykertet alapítottunk az akkor még ÁOK, Gyógyszerésztudományi Szak
Rókus utca 2. sz. alatti épületének udvarán. A kertet azzal
a céllal hoztuk létre, hogy friss és szárított növényanyagot,
ún. drogokat biztosítson az intézetben zajló oktatás és kutatómunkáink számára. Jelen írásunkban az elmúlt 12 év eseményeit, a kert változásait és fejlődését foglaljuk össze.
A kert alakításához kezdetben jelentős támogatást nyújtott a pécsi Melius Alapítvány, így 2009. május 1-től a
Melius Gyógynövénykert nevet kapta. 2016-ban a PTE, ÁOK
English-German Student Counciltól (EGSC) kaptunk támogatást, így vált hivatalossá jelenlegi elnevezése, az EGSCMelius Gyógynövénykert (1. kép). A kert hivatalos megnyitó ünnepségére 2010. május 16-án került sor, amelyen hazai
és határontúli kollégák és vendégek is részt vettek.
A kert felépítése
A kert három részre osztható, amelyeket kezdeti és mai állapotukban mutatunk be képekben. 2008-ban egy 30 m2
nagyságú felső rész került kialakításra (2-3. kép), amelyben gyógyszerész és biológus kollégák nyújtottak segítséget. A területen mediterrán gyógy- és fűszernövények,
Mecsekben honos fajok, valamint számos egyéb növénypalánta kapott helyet a PTE, Botanikus Kert és a Budakalászi
Kemotaxonómiai Kert felajánlásával. 2009-ben Deák Adrienn tájépítész tervei alapján kialakítottuk a kert 100 m2-es
alsó részét (4-5. kép), ahol az egyes parcellákba vadon élő
és termesztett gyógynövényfajokat telepítettünk rendszertani
csoportosításban. 2010-ben az alsó terület szegélyén sziklakertet létesítettünk (6-7. kép). 2016-ban és 2020-ban Kolozsi
András munkájának köszönhetően a parcellák körül szegélyek és közlekedő utak, valamint lépcső került kialakításra
(8. kép). 2018-ban az EGSC támogatásával a kerti eszközök
tárolására kerti házat (9. kép), 2020-ban pedig szabadtéri oktatást segítő nádtetős padokat helyeztünk el (készítő: Jakab
Csaba; 10. kép). A PTE Zöldcsoport támogatásával komposztáló is került kertünkbe. A jövőben a kert további fejlesztését és kiegészítését is tervezzük.
A kert feladata, célja
A kert létrehozásának egyik célja az volt, hogy oktatási feladatokat lásson el: elsősorban élő növények tanulmányozását
teszi lehetővé, valamint növényi drogokat biztosít a gyógyszerészképzés kötelező tantárgyai számára. A Farmakobotanika tárgy keretén belül az egyes növényfajok (közöttük
számos gyógyszerkönyvi faj) botanikai, a Farmakognózia
és Növények a terápiában és táplálkozásban c. tárgyak
során az egyes drogrészek jellemzőihez, valamint gyakorlati
alkalmazásukhoz nyújt segítséget.
A kertnek fontos szerepe van az intézetben zajló kutatások és pályázatok (pl. NKFIH) megvalósítása, például
egyes modellnövények termesztése és telepítése során, amelyeket munkatársaink irányítanak. További feladatként emeljük ki a kert szerepét egyéb rendezvények helyszíneként is,

1. kép: EGSC-Melius Gyógynövénykert (2020. május)

2. kép: Felső kert (2008. június)

3. kép: Felső kert (2020. június)

4. kép: Alsó kert (2010. június)

5. kép: Alsó kert új szegélyekkel (2016. május)
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amelyeken intézetünk 2009 óta folyamatosan részt vesz. Itt
az érdeklődő nagyközönség számára is lehetőség nyílik a
gyógynövények és a belőlük nyert drogok megismerésére, pl.
2009-től Nyílt Napok, 2015-től Kutatók Éjszakája, 2017-től
Középiskolások Nyári Tábora, valamint egyéb tanfolyamok
és rendezvények keretein belül.
A kert fenntartásában az intézet segédlaboránsa és több
oktatója is tevékenykedik. A Farmakobotanika tárgy keretén
belül gyógyszerészhallgatók is részt vettek kerti munkálatokban a korábbi években (11. kép).

6. kép: Sziklakert (2010. május)

7. kép: Sziklakert (2020. június)

8. kép: Alsó és felső kert
összekötő lépcsője
(2020. március)

9. kép: Szerszámtároló kerti ház 10. kép: Nádtetős kiülő padok

11. kép: Gyógyszerészhallgatók kerti munkában (2010. április)

12. kép: Gyógynövényismertető tábla

Növényállomány a kertben
Minden év tavaszán külföldi botanikus kertekből (pl. Botanical Garden/Bern, Praga, Batumi, Athen, Copenhagen, Klaipeda, Szentpétervár; Botanischer Garten/Linz, Rurh, Rostock;
Jardin Botanique/Caen, Genéve; Jardín Botánico/Málaga,
Farmaceutski Botanički vrt Fran Kušan/Zágráb) érkező Index
Seminum katalógusok, azaz magcserekapcsolatok révén bővül a növényállomány, kezdetben az intézet több munkatársa,
jelenleg dr. Farkas Ágnes irányításával. A magról történő növényszaporítás mellett számos élő növény betelepítése történt
és történik folyamatosan dr. Purger Dragica terepkiszállásainak és gyűjtéseinek köszönhetően.
Jelenleg a gyógynövénykertben kb. 160 gyógynövényfaj
található, amely számos növénycsaládot képvisel. A legtöbb
faj az ajakosok (Lamiaceae) és fészekvirágzatúak (Asteraceae) családjába tartozik. A fajok többsége Magyarországon
őshonos, de vannak „egzotikus”, más kontinensekről származó, illetve a Földközi-tenger vidékén honos közismert gyógyés fűszernövények is.
A gyógynövények mellett elhelyezett táblákon (12. kép)
a fajok tudományos és magyar neve, családja, elterjedése, a
drog, fő hatóanyagok és alkalmazási területek kerültek feltüntetésre, amelyek segítik a látogatók növényismeretének
bővítését.
Kapcsolat, látogathatóság
A kert kiemelkedő szerepet tölt be a felsorolt külföldi botanikus kertek mellett további kapcsolatok építésében is, így
munkatársaink szakmai csereútjain, tudományos együttműködések és terepmunkák során. Ismertető katalógusunk jelenleg 3 nyelven elérhető (13. kép). Munkanapokon a kert az
épület nyitvatartási rendje szerint látogatható, kérésre ismertetésben is segítséget nyújtunk.
Az EGSC-Melius Gyógynövénykert kiemelkedő jelentőségű a gyógyszerészképzésben zajló gyógynövényoktatás és
-kutatás számára. Köszönettel tartozunk minden támogatónknak az eddigi segítségért; a továbbiakban is szívesen fogadjuk a gyógynövényeket és kertészkedést kedvelő önkéntesek
segítségét.
Papp Nóra, Purger Dragica
Fotók:
1. Detvai Péter,
2-13. Papp Nóra
Elérhetőség:
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1640/214
Facebook: Melius Gyógynövénykert

13. kép: Kertismertető borítók 3 nyelven
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A génjeinkben szunnyadó colitis, avagy az IBD genetikai háttere
A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases;
IBD) olyan komplex rendellenességek, melyek genetikailag
érintett emberekben, bizonyos környezeti tényezők hatására
a bél mikrobióta ellen kialakuló szabályozatlan immunválasz
következményeként fejlődnek ki (1). A definícióban ott lapul
a „genetikailag érintett emberek” kifejezés. Az IBD-ről szóló
ismeretterjesztő cikksorozatunk jelen részében tehát annak
erednénk utána a teljesség igénye nélkül, hogy hogy is van
ez a genetikai determináltság? Génjeinkben hordozzuk-e az
IBD-t? Örökölhető-e a betegség vagy sem?
Hogy az IBD-nek létezik genetikai eredője, az sajnos
bizonyos. Az ikervizsgálatokkal kapcsolatos első lépéseket
Curt Tysk és munkatársai tették meg, akik döntően a svéd
Karolinska Institute által alapított iker regiszter (adatbázis)
felhasználásával gyűjtöttek információkat homozigóta és heterozigóta ikrek érintettségéről. Munkájuk eredményeként
kiderült, hogy a colitis ulcerosának (UC) és a Crohn-betegségnek (CD) is van genetikai eredője, egypetéjű ikrek esetén ugyanis nagyobb valószínűséggel volt beteg a testvérpár
mindkét tagja, mint kétpetéjű ikrek esetén (2). Egy ennél jóval frissebb 2015-ös dán kohorsz tanulmány pedig az „örökölhetőséget” vette górcső alá, azaz azt vizsgálta, hogy a
betegség előfordulása a családban növeli-e az IBD rizikót.
A válasz pedig az, hogy igen! Az IBD-vel diagnosztizált betegek első-, másod- és harmadfokú rokonai körében is szignifikánsan emelkedett az IBD előfordulásának valószínűsége.
Lényegében az összes IBD megbetegedéses esetek 12%-ban
igazolható volt a családi halmozódás. Kiderült az is, hogy a
rizikót még tovább növeli, ha kettő vagy több IBD-s beteg is
van a családban (3).
Az IBD hátterében, általánosságban poligénes öröklődést sejtünk. Több, mint 240 olyan génlókuszt azonosítottak
mára (teljes genom asszociációs vizsgálattal; GWAS), melyek hozzájárulhatnak az IBD kialakulásához és legalább 50
olyan gén is ismert, melyek egymagukban (monogénesen) is
kiválthatják például a korai kezdetű IBD-t (very early onset
IBD), amely 6 évesnél fiatalabb gyerekeket érint. Talán nem
is olyan különös, hogy ezek a gének gyakran a barrierfunkció
működéséért felelnek, vagy a T és B sejteket szabályozzák.
Ilyen például a NEMO-(NFkB essential modulator)-deficiencia, ami a barrierfunkció sérüléséhez vezet, vagy a NADPH-oxidáz mutációja, amellyel a baktériumok elleni egyik
fontos „fegyver” a reaktív oxigén származékok (ROS) termelése szenved zavart (4). Azonban az is világossá vált, hogy
ezek az IBD-hez köthető génlókuszok és genetikai variánsok
jelenléte csupán mintegy 26%-ban járul hozzá a CD és 19%ban az UC örökölhetőségéhez (heritabilitásához) (5), azaz a
fent említett definícióban szereplő többi faktor, mint a környezeti tényezők (lakóhely, életmód) nem elhanyagolhatóak.
Sőt, valójában a hajlam mellett döntően az egyéb faktorok
vezetnek a betegség kialakulásához.
Ennek ellenére a genetikai háttér az egyik legerősebb hajlamosító tényező. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a
vizsgálatok, melyek az egy földrajzi területen élő, különböző
etnikai csoportok IBD-érintettségét kutatták. Ezekből kiderült, hogy például a kaliforniai Los Angeles és környékbeli
askenázi zsidók körében jelentősen magasabb az IBD prevalenciája és incidenciája, mint az azonos területen élő, de
más etnikai csoportok körében (6). Ennek oka az lehet, hogy

az askenázi zsidók a genetikai „palacknyak” hatás elszenvedőjeként, sok az IBD (és egyéb más ritka betegségek) kialakulásáért felelős allélt nagyobb mértékben hordoznak (7).
Persze az sem garancia az egészségre, ha azok a bizonyos
betűk helyesen, megfelelő sorrendben vannak a génjeinkbe
beleírva. A genetika egyik új, dinamikusan fejlődő ága, az
epigenetika is szeletet kér az IBD-kutatás képzeletbeli tortájából. Teljes epigenom asszociációs vizsgálattal (EWAS)
nyert adatok alapján kibontakozó kép bizonyos metilációs és
hisztonacetilációs mintázatokat is felelőssé tesz az IBD kialakulásáért (8).
Ismét bebizonyosodott tehát, hogy génjeink komolyan
befolyásolják egészségünket, meghatározhatják bizonyos betegségekre, így az IBD-re való fogékonyságunkat. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy helyesen megválasztott életmóddal (és így a bél mikrobióta egyensúlyban tartásával) nem
törvényszerű a betegség kialakulása. Azt pedig, hogy ebben
milyen szerepet játszik a bél mikrobióta, azt a következő
részben szeretnénk az érdeklődőknek megvilágítani.
1) Kelsen JR, Russo P, Sullivan KE.: Early-Onset Inflammatory Bowel Disease. Immunol Allergy Clin North Am.
2019 Feb; 39(1): 63–79.
2) Tysk C, Lindberg E, Järnerot G, Flodérus-Myrhed B.: Ulcerative colitis and Crohn’s disease in an unselected population of monozygotic and dizygotic twins. A study of
heritability and the influence of smoking. Gut. 1988 Jul;
29(7): 990-6.
3) Moller FT, Andersen V, Wohlfahrt J, et al. Familial risk
of inflammatory bowel disease: a population-based cohort
study 1977-2011. Am J Gastroenterol. 2015; 110: 564–71.
4) Batura V, Muise AM.: Very early onset IBD: novel genetic aetiologies. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2018
Dec; 18(6): 470-480.
5) Peters LA, Perrigoue J, Mortha A, et al.: A functional
genomics predictive network model identifies regulators
of inflammatory bowel disease. Nat Genet. 2017 Oct;
49(10): 1437-1449.
6) Yang H, McElree C, Roth MP, Shanahan F, Targan SR,
Rotter JI. Familial empirical risks for inflammatory bowel disease: differences between Jews and non-Jews. Gut.
1993 Apr; 34(4): 517–24.
7) Rivas MA, Avila BE, Koskela J, et al.: Insights into the
genetic epidemiology of Crohn’s and rare diseases in the
Ashkenazi Jewish population. PLoS Genet. 2018 May;
14(5), correction in: PLoS Genet. 2019 May; 15(5):
e1008190.
8) Wawrzyniak M, Scharl M: Genetics and epigenetics of
inflammatory bowel disease. Swiss Med Wkly. 2018 Sep
23; 148: w14671.
dr. Radnai Balázs
PTE, ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

„A Bolyai János
Kutatási Ösztöndíj
támogatásával készült”

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
ÚNKP-19-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának szakmai támogatásával készült”
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Bent jártunk: ilyen a PTE Klinikai Központ
Koronavírus Ellátó Központ Intenzív Osztálya
Egy hétvége alatt megírták azt az anyagot, melyben lefektették az egység pontos paramétereit, feltételeit és minden
szabályozást. Helyszínként egy, a volt Baranya Megyei
Kórházon belül eső, éppen nem használt épület került kijelölésre, ahol 5 évvel ezelőtt működött utoljára Intenzív
Osztály. Így lett a „C” épület 4. emelete a Koronavírus Ellátó Központ (KEK) Intenzív Osztálya (ITO), mely a PTE
Operatív Stábjának támogatásával napok alatt elkészült.
Dr. Kiss Tamással, a KEK Intenzív Osztályának vezetőjével és helyettesével, dr. Jáksó Krisztiánnal beszélgettünk.
Az arcukon még látszott a védőfelszerelés nyoma.
– Kik kerülnek a Koronavírus Ellátó Központ Intenzív Osztályára?
– Ha valaki vagy igazoltan fertőzött vagy a fertőzöttségnek gyanúja felmerül és légzési/keringési elégtelensége
van, intenzív terápiára szorul. A betegeink nagy része nem
lett igazoltan pozitív a COVID-19-re, de ahhoz hasonló tünetekkel rendelkezett és intenzív ellátásra szorult. Két negatív
mintavétel után a Klinikai Központ más egységébe szállítjuk
át a betegeket. Ezt a helyet azért kellett létrehozni, hogy az
igazoltan és a feltételezetten pozitív betegeket is kezeljük.
– Hány gyógyult volt eddig?
– Szerencsére relatíve kevés beteg fordult meg nálunk,
mindenkit elláttunk, és vannak gyógyultjaink is.
– Onnantól, hogy valaki lélegeztetőgépre kerül, mit
lehet érte tenni?
KISS TAMÁS: – Alapvetően az intenzív terápiának ezek a
lépései a szervtámogató kezelések közé tartoznak. A lélegeztetés is olyan kezelés, amely amennyire lehet, tehermentesíti
a szervezetet, a légzőrendszert annyira, hogy gyógyulni tudjon. A kezelés további része is a meghatározott eljárásrend
szerint történik. Tény és való, nem mindenkin lehet segíteni,
akármennyire is ez lenne a cél.
JÁKSÓ KRISZTIÁN: – Tényleges COVID-19 vírus ellenes
speciális gyógyszer nincs a kezünkben, de van nagyjából
200 olyan hatóanyag, melyekkel kapcsolatban vizsgálatok
folynak. Ezeket nem erre találták ki, de hatásosak lehetnek
vagy lassíthatják a vírus terjedését a szervezeten belül. Vagyis azokból a szerekből, amelyeket kimondottan a vírus ellen
adnak szerte a világon ezeknek a betegeknek, azokat a mi pácienseink is megkapják. Olyan rendelkezésünkre álló szereket alkalmazunk, melyeknél van esély arra, hogy hathatnak a
vírus ellen. Ha három gyógyszerből egy hatásos vagy lassítja
a vírus terjedését, már jó, mert időt ad a betegnek. A vakcináció, ami a megoldást nyújtja majd, a virológus kollégák
szerint is még hosszabb idő múlva várható.
– A hozzátartozók hogy kaphatnak hírt a KEK-be bekerült szerettükről?
K.T. – Személyes látogatásra jelenleg nincs mód, telefonon keresztül megfelelő azonosításokat követően tudunk felvilágosítást adni. Belső szabályozást is hoztunk: csak orvos
adhat információt, és kettős azonosítást kérünk, tehát a telefonon érdeklődő hozzátartozónak nem csak magát, hanem a
beteget is azonosítania kell.

– Pár nap alatt kellett felhúzni ezt az egész egységet.
Mennyire lehetett szakembereket, kollégákat találni egy
ilyen típusú kihíváshoz?
K.T. – Az egyetem vezetése minden erőt mozgósított
azért, hogy rendelkezésre álljanak azok a feltételek, amikkel
el lehet indulni egy osztály létrehozásánál. Az engedélyeztetéstől kezdve a kezdeti műszerbeszerzésen át a falak felhúzásáig minden nagyon flottul ment.
J.K. – Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetből 22 orvos azonnal, külön kérés nélkül vállalta a munkát a
KEK-ben. Mindketten büszkék vagyunk erre, és ők azóta is
felváltva dolgoznak a pozitív betegekért.
– Mennyire lehet felkészülni arra, hogy bármelyik
pillanatban sok-sok beteg érkezhet?
K.T. – Azok a külföldön dolgozó kollégáink, akikkel tartjuk a kapcsolatot – elsősorban Angliából – azt mondják, hogy
addig, míg benne nem vagy, nem tudod elképzelni, hogy ez
milyen. Csakhogy egy példát említsek: a briteknél eddig az
volt az alapvető, hogy egy betegre egy nővér felügyel, azóta egy nővérre akár hat páciens jut. Ők eddig el sem tudták
képzelni, hogy ilyen helyzet előállhat. Magyarországon sem
lehet tudni, meddig eszkalálódik a helyzet. Igyekszünk fölkészülni. Egyelőre azt kell mondjam – bár relatíve kevés a
beteg –, hogy az osztály jól vizsgázott. Bizonyíték erre az
is, egyetlen dolgozónk sem betegedett meg, pedig igazoltan
COVID-19 fertőzöttekkel dolgoztak az intenzív osztályon.
– Milyen időbeosztás szerint dolgoznak a KEK-ben?
J.K. – Az orvosok jelenleg ügyeleti rendszerben dolgoznak, a nővérek pedig műszakokban. Az ügyeletes orvos 24
órát tölt itt, ha nem ügyeletes, akkor 8 vagy 12 óra után megy
haza. A nővérek 12 órás váltásokban vannak. A vörös zónában
egyszerre legfeljebb három órát lehet lenni, aztán kötelező
a pihenő, ami szintén relatív, mert nem semmittevést jelent,
hiszen a KEK ITO-n kívüli konzíliumokban, újraélesztésekben, fogyóanyag feltöltésekben ugyanúgy helyt kell állniuk a
kollégáknak.
– Miért pont 3 órát lehet bent tölteni a vörös zónában?
J.K. – Azért ennyiben maximáltuk, mert pszichésen, fizikailag ez még elviselhető. A maszkon keresztül nehezebben
jön a levegő, ez három óra után hatványozódhat, sőt, alkattól
és tüdőfunkciótól függően rosszabb is lehet. Naponta többször három órát a védőfelszerelésben dolgozni nem játék.
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Büszkék vagyunk arra, hogy a kollégáink jól bírják. Úgy bent
lenni a vörös zónában, hogy tudjuk, az adott beteg potenciálisan fertőz, más, mint amikor mondjuk a Szimulációs Oktatási Központban gyakoroljuk ezt a helyzetet. Jól vizsgázott a
rendszer, mert nem volt még komoly véletlenszerű hiba – bárki
rosszul lehet, kaphat asztmás rohamot, vagy automatikusan
megvakarhatja az orrát, ösztönösen igazgathatná a szemüvegét
stb.…
K.T. – A nemzetközi ajánlások általában maximum 4 órát
javasolnak. Mi az osztály időbeosztásához is alkalmazkodva
szabtuk meg a 3 órás limitet, szem előtt tartva, hogy a védőfelszerelést viselve is gyors és helyes döntéseket kell hoznunk.
– Minden fertőtlenítve van és mindenki tudatában
van, mennyire fontos a felelősségteljes viselkedés. A fertőzés szempontjából a KEK ITO Pécs egyik legbiztonságosabb helye?
K.T. – Mi is úgy gondoljuk, hogy így van. Ha ezeket a
védőfelszereléseket megfelelően használjuk és betartjuk a
szabályokat, kisebb az esély itt megfertőződni, mint egy bevásárlóközpontban vagy egy piacon. Komolyan kell venni a
járványügyi előírásokat! Biztos, hogy ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy egyelőre ilyen laposan alakul a
járványgörbe Magyarországon.
J.K. – Bármelyikünk nyugodtabban megy haza innen a
családjához, a gyerekeihez, a szüleihez, mint ha egy hétvégi
bevásárlásra bemennék bármelyik központba, vagy ha csak
szimplán kimennék az utcára. Tervezzük, hogy a járvány után
írunk a személyes tapasztalatainkra alapozva egy könyvet. Az
lesz a címe, hogy A 2020-as nagy IQ teszt.
– Mennyire jelent kihívást a KEK ITO-t vezetni?
K.T. – Nem könnyű, az biztos. A szakmai maximalizmuson túl számos egyéb tényezőre kell figyelmet fordítani. Hol
fokozottabban, hol kevésbé, de mindenhol ott kell lennie az
embernek. Mindig időt kell szentelni a kollégákra, és ez most
fokozottan igaz. Alapvetően az a feladatunk, hogy a kidolgozott szabályokat, standardokat maradéktalanul betartsuk és
betartassuk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a lapos
járványgörbének köszönhetően volt idő kialakítani és adaptálni a rendszereket. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy gyorsan kell meghozni felelősségteljes döntéseket is. Az első 2-3
hétben az alvásból kevesebb jutott, de azt látom, hogy kezd
bejáratódni a rendszer.
– Mit tehetnek, hogyan segíthetnek a laikusok?
K.T. – Egyelőre „Maradjanak otthon!” Egyénre vetítve
valóban kisebb annak az esélye, hogy valaki súlyosan megbetegszik. Ezzel együtt a társadalomnak oda kell figyelnie azokra, akik bizonyos betegségekkel élnek, hiszen terheltebbek,

esendőbbek, és úgy is át tudjuk adni a fertőzést számukra,
hogy közben észre sem vesszük magunkon a kór jeleit. Világviszonylatban is azért terjedt el ez a járvány ennyire, mert sok
olyan fertőzött meg másokat, akinek egyébként nem, vagy
csak enyhe tünetei voltak. Hozzáteszem: ez a helyzet rengeteg türelmet igényel a társadalom minden tagjától.
J.K. – Már többen fejezték ki hálájukat és köszönetüket,
akár étel, akár eszköz formájában, de volt, aki levelet írt.
Amivel a jelen helyzetben a legjobban és legőszintébben
megköszönheti egy társadalom az egészségügyi dolgozók
munkáját az az, ha mindent megtesznek azért, hogy csökkentsék az idekerülésük esélyét. Ha betartják a járványügyi
kéréseket, ha tényleg otthon maradnak és valóban minimálisra csökkentik a fertőzések és az átfertőződések lehetőségét,
azzal a mi munkánkat könnyítik meg. Nem azért halt meg
sehol a világon annyi ember ebben a fertőzésben, mert az
egészségügyi dolgozók alkalmatlanok vagy mert az intenzív
terápia középkori. Azért követelt világszinten ennyi áldozatot
a COVID-19, mert robbanásszerű volt a fertőzés terjedése,
és ezzel az egészségügyi ellátás már nem tudott megküzdeni. Mi azért dolgozunk, hogy az, aki ide bekerül, gyógyultan
távozzon.
– Mi a legjobb és a legrosszabb forgatókönyv?
J.K. – A legjobb forgatókönyv az, ami most van, ezt kellene tartani. Sajnos a húsvéti zsúfolt autópályáról készült képek
bennem megrengették az ebben való hitet. A legrosszabb forgatókönyv az olasz helyzethez hasonló. Hozzáteszem: Magyarország kapott egy hónapnyi előnyt a felkészülésre. Úgy
gondolom, ezzel a haladékkal vezetőink is, és mi is éltünk.
K.T. – A szociális távolságtartás nem egy vagy két hétre,
hanem hónapokra szól. Ez egy mentális erőpróba, és megvan
az a hátulütője, hogy egy idő után nem veszik komolyan az
emberek, mert nem érzékelik a veszélyt. Ebben valamennyire szerepet játszhat, hogy Magyarország eleve kisebb fertőzöttségi rátával lépett be a világjárványba, és az intézkedések
miatt nincs kiugróan magas betegszám – ez is csökkenti a
félelemérzetet.
J.K. – Hiányzik az emberek egy részéből az egészséges
félelemérzet és a felelősségtudat. Az 1918-as spanyolnátha
járvány egy „sima” influenzajárvány volt, de abból egy olyan
fajta, amivel évtizedek óta nem találkozott a világ. Az akkori
járványnak két és fél év kellett ahhoz, hogy végigmenjen a
Földön. Több millió ember halt meg. Ma fényévekkel fejlettebbek a gyógyító technikák az akkoriakhoz képest. Viszont
ami a legveszélyeztetettebb korosztályt illeti: nagy különbségek vannak országonként. Az északi államok lakóinak átlagéletkora jónéhány évvel több, mint a magyaroké, azonban egy
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átlag 65 év feletti egészségi állapota jobb, mint egy magyaré.
Lehet azzal ámítani magunkat, hogy úgysem lesz bajunk. Remélem, ennél okosabb a társadalom, és nem kerül be senki
hozzánk elővigyázatlanság miatt.
K.T. – Van egy anekdota arról, hogy Olaszországba érkezett egy kínai szakember, aki Vuhanban részt vett a járványügyi helyzet kezelésében, végignézett az olaszok által
kihaltnak vélt Milánón, és csak annyit mondott: „Ez nem jó.
Nagyon sokan vannak az utcán.” Az, hogy a járvány lecsengőben van, nem azt jelenti, hogy nincsenek megbetegedések, és
nincs szükség az óvintézkedésekre.
– Milyen hatással van a ti életetekre a járvány most és
a későbbiekben?
K.T. – A családom mindenben támogat, nélkülük nem
tudnék helytállni. Három gyermekem van, egy középiskolás,
két általános iskolás, akik belecsöppentek a távoktatásba. Be
kell vallanom, ennek a menedzselését a párom állja. Öszszekovácsolja a helyzet a családot, ugyanakkor nyilván egy
kamaszlányt nehéz arról meggyőzni, hogy nem találkozhat a
barátjával, és a szüleinkkel is egyelőre csak digitális formában tartjuk a kapcsolatot. Nehéz megmondani, hogy a jövőben milyen változást hoz a járvány. Nyilván más hatása lesz,
ha úgy kell számolnunk, hogy szinte megoldhatatlan helyzet
alakul ki, és más, ha a jelenlegi szinten megállunk. Ettől függetlenül egyfajta szakmai büszkeség eltölthet minket annak
okán, amit itt sikerült kialakítanunk.
J.K. – Az elmúlt hetek alatt olyan emberekkel kerültünk
hatékony munkakapcsolatba, akikkel soha nem gondoltuk
volna, és sok kollégáról kiderült, képes túlszárnyalni önmagát. Nem akarok szentimentális lenni, de van egy 14 éves
csodaszép és rendkívül intelligens lányom, akire jelenleg az
édesanyja vigyáz, és egy gyönyörű nővel élek együtt, aki pedig rólam gondoskodik. Életemben ennyi videókonferenciám
nem volt családtagok között, mint most. Ilyen családi háttér
nélkül ezt nem lehetne csinálni. Azt gondolom, megtanuljuk
értékelni azt, ami mellett eddig simán elmentünk. Ami magát a
központot illeti: úgy jönnek ide be az emberek dolgozni, hogy
biztonságban vannak, odafigyelünk rájuk, és nyugodt körülmények között dolgozhatnak, a megfelelő irányvonalak mentén. Elmondhatatlanul jó érzéssel tölt el, hogy eddig minden
akadályt sikerrel vettünk, beleértve dolgozóink egészségének
védelmét is.
A C épület bejáratát egy biztonsági őr felügyeli, de kevesen vállalkoznának arra, hogy felmenjenek a legfelső emeletre, ahol a Koronavírus Ellátó Központ Intenzív Osztálya van.
Belépéskor egy pihenő részbe ér az ember, ahol az összes
kinti, utcai ruhát le kell vetni. Fertőtlenített zoknit, csúszás-

mentes cipőt és ruhát kell felvenni. Maga a KEK ITO 3 részre
oszlik: minden szakasz előtt és után fertőtleníteni kell. A zöld
zónában még ugyanabban a ruhában lehet lenni, a komolyabb
védőfelszerelésre a sárga zónában van szükség. Plusz cipővédő, kesztyű, kötény/szkafander, újabb kesztyű, hajvédő,
maszk, szemüveg, plusz arcpajzs, ha szükséges. A védőfelszerelést ellenőrizni kell a következő zóna előtt – emiatt sem
lehet senki egyedül! A vörös zónába a teljes felszerelés felvétele után lehet belépni. Itt a páciensek elkülönített, üvegfalú szobákban vannak elhelyezve – azt a helyiséget, melyben
már igazoltan COVID-19 vírussal fertőzött beteg van, azt
külön jelölik. A szobákban ún. negatív nyomás működik: ez
azt jelenti, hogy amikor valaki benyit, a levegő nem áramlik
kifelé. Légkondicionálót nem lehet használni. A kifelé vezető
út nem ugyanaz, mint a befelé vezető. A felső védőruházat a
szemétbe kerül, fertőtlenítés következik (a cipőt is cserélni
kell). A kifelé vezető sárga zóna előtt minden ruházat a kukába vagy fertőtlenítésre kerül. A zöld zónába teljes új ruhában,
maszkban lehet kilépni, majd innen fertőtlenítés után jutunk
a kijárathoz.
A védőfelszerelés szükséges, de óvatos mozgást igényel.
Aki még nem próbált meg gumikesztyűben mondjuk, gépelni,
az nehezen tudja elképzelni, milyen érzés lehet dupla kesztyűben finommotoros mozgást igénylő beavatkozást végezni.
A dupla védőruha a melegben hozzátapad viselője bőréhez,
és ha nagyobb levegőt vesz valaki, attól még a szemüvege is
bepárásodhat. Mivel a maszk, a hajvédő és a szemüveg mögött semmit nem látni az egészségügyi dolgozó arcából, azt
is csak feltételezni lehet, hogy mosolyog-e vagy sem. Reméljük, ezt minél kevesebbünknek kell majd találgatni.
Harka Éva, 2020. május 5.
Fotó: UnivPécs
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„A szeptemberi tanévkezdés problémamentes lehet”
Interjú dr. Miseta Attila rektorral

Dr. Miseta Attila, a PTE rektora az ösztöndíjasok számának
megduplázásáról, a vírus elleni védekezésről, és a szeptemberi tanévkezdésről is nyilatkozott a bama.hu-nak. Mint
mondta, nagyon fontos számukra, hogy a hallgatói utánpótlást erősítsék, és a jól teljesítő diákokat megfelelően motiválják, jutalmazzák. Az egyetem leglényegesebb feladata, hogy
a magyar társadalomtudományi és természettudományos
értelmiség utánpótlását biztosítsa, de természetesen a nemzetköziesítés is, mind a hallgatói, mind az oktatói szinteken.
Beszélt arról, hogy alapvetően optimista, és szerinte a szeptemberi tanévkezdés problémamentes lehet. Megfogalmazta,
hogy ugyan valamelyest kevesebben jelentkeztek a PTE-re,
ám az országos átlagnál mégis többen, és a külföldi hallgatók
tekintetében sem mutatkozik jelentős visszaesés. Fontosnak
tartja, hogy az országba történő beléptetésük során egy olyan
biztonságos szabályrendszert sikerüljön kidolgozni, amely
megakadályozza azt, hogy behozzák a vírust. Jelenleg 4300

külföldi hallgatója van az egyetemnek, és reményei szerint a
következő tanév elejére az 5000-es létszám közelébe kerülhetnek. A fejlesztésekről elmondta, ha okozott is a járvány
visszaesést, a nagy beruházások a körülményekhez képest jól
haladnak, legyen szó az orvoskar új oktatási épületéről, az
új fogászati tömbről, az ETK belvárosi fejlesztéséről, vagy a
többi kart érintő beruházásokról.
bama.hu

A koronavírus kimutatása a kommunális szennyvizekből
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és
a MOL együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus kimutatására a kommunális
szennyvizekből.
A külföldön már bevált módszer hasznos eszköz lehet a
fertőzés megjelenésének, visszatérésének jelzésére a helyi
terjedés korai szakaszában - mutatott rá május 19-ei közleményében az ITM. A koronavírus-fertőzések megjelenésével több kutatócsoport kezdte vizsgálni a kommunális
szennyvizeket világszerte, hogy így becsüljék meg a koronavírus-fertőzések mértékét egy adott közösségen belül.
Az Egyesült Államokban és Hollandiában már sikeresen
kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó vírus nyomait
a csatornarendszerből vett mintákban.
Egy városi szennyvíztisztító telephez több tízezer háztartásból kerül szennyvíz, így a fertőzöttek száma a hagyományos tesztekénél nagyobb mintában vizsgálható. A koro-

navírus jelenléte a tünetek jelentkezésénél sokkal rövidebb
idő alatt, akár a megfertőződés utáni három napon belül kimutatható ezzel a módszerrel. A szennyvízben található vírusnyomok elemzésével, a járvány helyi terjedésének korai
szakaszában észlelhető a vírus megjelenése a közösségben.
A megoldás a fertőzés újbóli megjelenésének jelzésére is alkalmas, hasznos eszköz lehet – jelezte az ITM.
Az innovációs tárcától a Pannon Egyetem által elnyert
támogatásból az első fázisban kilenc város szennyvizének
változását monitorozzák öt hónapon keresztül, kéthetes
gyakoriságú mintavételezéssel. A kutatás a Pannon Egyetemhez tartozó Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő
Központ és a Környezetmérnöki Intézet, a Pécsi Tudományegyetemen működő Szentágothai János Kutatóközpont, a
Virológiai Kutatócsoport és a MOL együttműködésében valósul meg. A vizsgálatok Ajkán, Budapesten, Debrecenben,
Győrben, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Szegeden és
Veszprémben kezdődhetnek meg.
Forrás: MTI, 2020. május 20.

Intenzív tudományok online – Mindenkinek
2020. május 21-én Intenzív tudományok online – Mindenkinek (ITO-M) címmel a PTE KK
Sürgősségi Betegellátó Osztály webináriumot szervezett. A 20 perces szekciók témái:
• Molnár Zsolt (Transzlációs Medicine Intézet): Bevezető
• Berényi Tamás (a Semmelweis Egyetem vendégelőadója): Kórházi sürgősségi ellátás járványhelyzetben
• Kanizsai Péter: A CoVID helyzet és a PTE KK SBO. Szükségszerű változások a kármentő
gondolkodás tükrében
• Bóna Ernő: Triage rendszerek békeidőben és katasztrófa szituációban
• Bognár Zsolt: Kitekintés Európára
A webinárium diszkusszióval zárult.
PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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A PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat
alapított az önkéntes programban részt vevő hallgatóknak
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata saját bevételei terhére ösztöndíjat alapított
az egyetem azon hallgatói számára, akik a koronavírus
megelőzésében, illetve következményeinek elhárítása érdekében a PTE egészségügyi önkéntes programjaiban részt vesznek. A hallgatói önkormányzat havi
mintegy másfél millió forintot oszt szét a segítő hallgatók között, ami 2000-2500 forintos óradíjat jelent.
Az egyetemi önkéntes egészségügyi programokban tevékenykedő hallgatók az önkéntes program vezetője által
visszaigazolt önkéntes tevékenység óraszámával arányos,
havi ösztöndíjra lesznek jogosultak. A pályázati űrlapokat az önkéntes programvezetőjének igazolása alapján az
EHÖK eljuttatja az érintett hallgatók részére a tanulmányi
rendszerben megadott e-mail címükre, ezzel is segítve a
gyors ügyintézést. Az ösztöndíj igénylésére már április hónapban lehetőséget biztosít a hallgatói önkormányzat.
A nem egészségügyi területen önkéntesként segítő
hallgatók tevékenységét is igyekszik támogatni az EHÖK,
melynek érdekében egy adatbázist hoztak létre. Így hatékonyan tudják koordinálni a csomagok pakolásában és

szállításában, a bevásárlásban, az idősek segítésében, a
gyermekfelügyeletben vagy a korrepetálásban önkéntesként dolgozó hallgatókat.
Koltai Arnold, a PTE EHÖK elnöke az egészségügyi
ösztöndíjprogram kapcsán elmondta: „A Pécsi Tudományegyetem hallgatói hagyományosan szeretnek beállni
a nemes ügyek, célok mögé. Ezt már számtalan esetben
bizonyították, így például az Országos Felsőoktatási Véradóversenyen a 2015/2016-os tanévben megnyerték a
legnagyobb egyetemek kategóriáját, vagy a 2013-as árvízhullám idején egy busznyi pécsi hallgató szerveződött össze néhány nap alatt, és építették a gátat több száz
méter hosszan, míg az orvoskari hallgatók minden évben
felajánlják a legnagyobb rendezvényük, a Nemzetközi
Est teljes bevételét a hazai egészségügy számára. Nem
meglepő tehát, hogy a jelenlegi helyzetben is segíteni
szeretnének. Már az ösztöndíj meghirdetése előtt is sokan
jelentkeztek önkéntesnek, ez inkább csak egy plusz motiváció lehet számukra, egy olyan elem, amellyel meg tudjuk hálálni nekik az önzetlen segítést.”
Forrás: GYTK

Szakgyógyszerészképzés Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
szeretettel várja azon diplomás gyógyszerész kollégák
jelentkezését, akik szakgyógyszerészi képesítést kívánnak megszerezni a Pécsett meghirdetett 9 alap-szakképesítésre, mindhárom szakirányra – Gyógyszerellátási
gyógyszerészet, Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet,
Ipari szakgyógyszerészet
Kedves Gyógyszerész Kollégák!
Az 2012-ben új alapokra helyezett szakképzési programmal
célunk a graduális képzés során nem kellő mélységgel érintett és egyúttal a mindennapi munka során nélkülözhetetlen
ismeretek nyújtása a szakgyógyszerész jelöltek számára. A
képzés második évétől a három alapterületnek megfelelő
szakmaterület-specifikus szakképzési tematika kialakítására
került sor. A szeminárium jellegű oktatásban kiemelt szerepet kap az önképzés és a gyakorlati esetek feldolgozása.
Gyakorló szakemberek és klinikusok bevonásával célunk a
szakgyógyszerész jelöltek önálló munkájának, döntéshozó
képességének fejlesztése.
A pécsi Kar honlapjának „Oktatás” menüje alatt található „Szakgyógyszerészképzés” felületén (http://gytk.
pte.hu/hu/menu/menupont/125) bemutatjuk a:
• jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat (jelentkezési
lap a lap alján csatolva);
• meghirdetett alap-szakképesítéseket és képzési díjakat;
• ugyanitt olvasható a pécsi szakképzés részletes tematikája és az előadások/szemináriumok címe.

Kérjük, továbbítsa érdeklődő kollégái és munkatársai
számára a fenti információkat.
Részletes információk a PTE, Gyógyszerésztudományi
Kar honlapján olvashatóak.
További információk érhetőek el az Ipari szakirányról
ezen a linken: https://aok.pte.hu/docs/gyogyegy/file/csak_
hirdetes_Ipari_szakirany.pdf
Forrás: GYTK
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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A vírus még köztünk van, a veszély nem múlt el,
csupán időt nyertünk – Interjú Kemenesi Gábor virológussal
A nyár el is csendesítheti, de fel is lobbanthatja a koronavírus-járványt – mondta a Népszavának Kemenesi Gábor
virológus, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, aki szerint a lazítás vírus-szempontból egyértelműen veszélyes.
– Erősebb vagy gyengébb ellenfélnek látszik a vírus,
mint hatvan nappal korábban?
– Ezt nehéz lenne így mondani, még mindig ugyanaz az
ellenfél, mint eddig és ugyanúgy komolyan kell venni. Még
bármi megtörténhet.
– Vissza lehet térni a korábbi életmódunkhoz?
– Amit föl kell adnunk, az a biztonságérzet, amiben eddig éltünk. Azokat a korlátokat, amiket az elmúlt hetekben
megszoktunk, jó eséllyel meg kell tartani, míg a vírus itt lesz.
Ázsiában is megfigyelhető volt a SARS-járvány után, hogy
egész komolyan elterjedt a maszkviselés és az egyéb, légúti
vírusok elhárítására irányuló közösségi szokások is megmaradnak.
– Időszerű most lazítani?
– Nem tudom. Az újranyitás vírus-szempontból egyértelműen veszélyes. Mindenki vésse a fejébe: a vírus még köztünk van, a veszély nem múlt el, csupán időt nyertünk más országokhoz képest, hogy felkészüljünk a következő hónapok
folyamatos harcára a vírussal.
– Mi történt azóta, hogy két hónappal ezelőtt megtaláltuk az első beteget és elkezdődött a versenyfutás a vírussal? Mi indokolta akkor a bezárkózást?
– Láttuk, hogyan szabadul el a járvány Európa országaiban, de látszott, hogy nálunk nem fog olyan magasságokat
megütni, mert volt időnk okulni abból, hogy mi történik nyugaton és ennek megfelelően intézkedni. Logikus és ésszerű
döntések voltak a korlátozások, a bezárások, hogy ne hagyjunk teret a vírusnak, amit sokan hurcoltak haza Nyugatról.
Azt mi, a Magyarországon terjedő vírus genetikai vizsgálatával is bizonyítottuk, hogy azt elsősorban a korlátozások
bevezetésekor nyugatról hazatérők hozták be az országba.
Március második felében arra voltunk kíváncsiak, hol tart a
járvány, 32 vírusgenomot néztünk. Azokon az látszott, hogy
sok európai helyről került hozzánk vírus, és volt néhány földrészeken átnyúló behurcolás is. Ugyanez volt megfigyelhető
a régió más országaiban is, például Lengyelországban.
– Mi az, amin még nem vagyunk túl?
– Még mindig túl sok ország gócpont, azaz megvan az
esélye, hogy onnan behurcolják más területekre. A picit jobb
hír az, hogy a társadalom, a hatóságok most már némileg tudatosabbak a vírussal szemben. Ha hozzánk visszatér, már
nem érhet bennünket annyira váratlanul, mint legutóbb. De
arra, hogy hogyan tér vissza, nagyon sokféle forgatókönyv létezhet. Azt mondhatjuk: értékes időt nyertünk a második hullám előtt a felkészülésre. A világon egyetlen országban sem
érte el az átfertőzöttség azt a szintet, aminél fellégezhetnének.
– Megtudtuk-e mindazt az elmúlt 60 nap alatt, amit
nagyon meg akartunk tudni erről a vírusról, a járványról?
– Tudósként azt kell mondjam, hogy szerintem húsz év
múlva sem fogunk annyit tudni, mint szeretnék. Ugyanakkor

a kritikus kérdésekből jó párat már sikerült megválaszolni.
Például a vírus genetikai állományát már az első két hétben
sikerült feltérképezni Kínában. Az alapján készülhettek diagnosztikai tesztek, elindulhattak az ellenanyag-, vakcinafejlesztések. Azonban még mindig nyitott egy csomó kérdés,
például az immunitásunkra vonatkozóak. Például, akik most
védettséget szereztek, a következő hullámot, következő érintkezést, hogy vészelik át?
– Mi az, amit viszont egészen biztosan tudunk a vírusról, amihez lehet igazodni, alkalmazkodni?
– A legfontosabb tudásunk jelen pillanatban az, hogy az
új koronavírus cseppfertőzéssel terjed, komolyabb, mint az
influenza. Mindez meghatározza a védekezési lehetőségeinket. Azaz a fertőzés ellen jelenleg a legtökéletesebb védekezési eszköz a szájmaszk, a kézmosás, az arc érintésének
kerülése, a közösségi távolságtartás.
– Jön a nyár, ez inkább csendesítheti vagy az utazások
révén föllobbanthatja a járványt?
– Fogalmunk sincs, hogy a nyár milyen hatással lesz a
vírusra. De nagyon valószínű, ha óvatlanok vagyunk, föllobbanthatja. Az még valószínűbb, hogy a járvány szezonális
jellegű lesz. A koronavírusok általában ilyenek és az őszi-téli
hullámuk a súlyosabb. De nem tudjuk még, hogy az új koronavírust pontosan mi mozgatja. Most azt gondolom, hogy
lesz egy átmeneti nyári időszak, amikor az emberek mozgása
fönntartja a vírus földrajzi elterjedését és ősszel jó eséllyel be
fog robbanni a járvány.
– Ha hatvan nappal ezelőtt is kevés volt a fertőzött
ember, de zártunk, akkor most mi indokolja, hogy nagyjából ugyanannyi fertőzött mellett nyissunk?
– A járványt úgy kell elképzelni, mint egy futótüzet. Ha
nem készülök rá és későn veszem észre, amikor már leégett a
fél erdő, akkor sokkal nehezebb eloltani. Ha tudom, hogy jön
a tűz, odaállítom a vészzónák közelébe a tűzoltókat és árkokat ásunk. Ha teszünk azért, hogy ne tudjon nagyon gyorsan
terjedni a tűz, akkor sokkal kisebb erdőrész fog leégni, mire
sikerül eloltani. Ugyanez történt a járvánnyal az egész régiónkban. Tudtuk, hogy jönni fog, fölkészültünk rá, nem engedtük annyira mozogni az embereket, sőt, kisebb-nagyobb
sikerrel a diagnosztikai kapacitást is növeltük, és sikerült is
a futótüzet lassan, takaréklángon égetni. Emiatt volt az, hogy
egyrészt nem tudott olyan sok embert elérni, amiből persze
az is következik, hogy nem lett nagy átfertőzöttség, és nincs
is nagy populációs védelem a lakosság körében. A mostani
lazítás nem járványügyileg, hanem pszichológiailag és gazdaságilag tűnik elengedhetetlennek.
– Mennyire vagyunk most erősebbek a járványvédekezésben, mint hatvan nappal korábban voltunk?
– Fogalmam sincs. Nagyon remélem, hogy sokkal, de
nem kergetek illúziókat. Erre a részére kevésbé is látok rá.
A kutatási részben vagyok masszívan benne, látom a nemzetközi trendeket, kérdéseket, eredményeket. Az, hogy mi a
járványügy feladata, arról nagyon sokat tudnék nyilatkozni,
de tudatosan nem teszem. Még sokáig szükség lesz erős terepharcra, arra, hogy a jövőben is képesek legyünk a vírus
nagyon gyors diagnosztikájára, az esetleges betegek és kapPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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csolataik gyors felderítésére, elkülönítésükre. Például ezért
nem szerencsés tömegrendezvényeket tartani ebben az időszakban.
– Ha bezárkózunk és nem tudjuk továbbadni, akkor
mi történik a vírussal?
– Ha nincs kinek átadni, akkor egy idő után az immunrendszerünk legyőzi. Ez azt jelenti, hogy egy idő után, úgymond kipucolódik a szervezetünkből. Ha mi eközben nem
találkozunk senkivel, akkor a fertőzési láncolat megszakad,
elhal.
– Lehet olyan ember, akire egyáltalán nincs hatással
ez a vírus?
– Biztos hogy létezik, csak még nem ismerjük ezeket
az embereket, és azt sem, hogy ők miért nem fogékonyak.
Minden vírusnál megfigyelhető, hogy vannak olyan genetikai
adottságok, amelyek ellenállóvá tesznek velük szemben
– Változott-e ez a vírus a hatvan nap alatt?
– Minden vírus mutálódik, ez egy természetes folyamat,
azonban ezek nem lényegiek, a vakcinafejlesztéseket nem
érintik. Sokféle vakcina-kísérlet zajlik, legtöbbjükben a vírus
úgynevezett tüskefehérjéjével „machinálnak”. Azon keresztül próbálnak a védettséget jelentő technológiához eljutni.
Károsnak tartom, amikor bizonyos szakértők azt mondják,
hogy nyárra már polcokon lesz a vakcina. Nem igaz, nem lesz
ott. Mert ha meg is lesz az oltásjelölt, azt végig kell vinni a
klinikai tesztfázisokon, amit egyedül egy intézet, vagy ország
meg sem tud csinálni. Az utolsó klinikai tesztfázis már éppen
arról szól, hogy több ezer emberen, lehetőleg olyan terepen,
ahol éppen dúl járvány, tesztelem a vakcinát. És ha akkor
készül egy oltóanyag, amikor épp nem lesz járvány, akkor
mit fogok tesztelni? Semmit. Ez még csak a teszt problémája, amiről beszéltünk, utána jön a gyártás, amihez kellenek
alapanyagok, logisztika, egy csomó minden. Ugyanakkor
elég sok szálon megy a vakcinafejlesztés, bizakodó vagyok,
valamelyik csak bejön. De az, hogy maholnap vakcina lesz,
az álom, az egy hazugság.
– Jelenlegi tudásunk alapján van-e esély tartós védettséget nyújtó vakcinára?
– Igen, jó esély van rá, hogy egy stabil vakcina lesz, amit
nem kell évente újra csinálni. A védettség foka azon is múlik, hogy melyik technológiájú oltóanyag jön be, és az milyen
embercsoportokban milyen védettséget ad. De még nem tartanak itt a vizsgálatok, úgyhogy bármi előfordulhat. Az optimális nyilván az lenne, ha lenne egy egydózisos vakcina, ami
élethosszig tartó védelmet nyújt, ez a szuper optimum.

Névjegy
KEMENESI GÁBOR 33 ÉVES VIROLÓGUS. A felbukkanó fertőző
betegségeket, köztük a denevérek koronavírusait kutatja tíz
éve. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa, kutatási eredményeiért Junior Príma díjat
és Bolyai János kutatói ösztöndíjat kapott. Tagja a Jakab
Ferenc professzor vezette kutatócsoportnak, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggésben végez kutatásokat.

– Az új koronavírus megjelenése egyszeri megrázkódtatás volt, vagy hozzá kell szoknunk, hogy jönnek még
egyéb hasonlók is?
– Hozzá kell szoknunk, hogy jöhetnek az újabb, világ körüli útra kelők. Ezek általában légúton terjedő vírusok szoktak lenni. Számos olyan víruscsoport ismert, amiben megvan
ez a potenciál, és nagyon sok víruscsoportról ez még nincs
feltárva, illetve nagyon sok vírus még nem is ismert.
– Azt is tudja, hogy mi lehet a következő hasonló megrázó élményünk?
– Erre az a legtudományosabb válasz, hogy akármi. Több
expedíción is voltam már Délkelet-Ázsiában, meg mindenféle földrészeken, hogy olyan vírusokat találjak, amiket még
nem ismer a tudomány, de bennük van az a potenciál, hogy
előbb-utóbb egy olyan helyzetet okozzanak, mint a koronavírus. Több millió vagy végtelen számú ilyen van a természetben. És ahogy az emberiség utat tör magának mindenféle kis
erdőben, meg dzsungelben, városokat épít, egyre több ilyen
esemény lesz. Ez akkor is így van, ha most ettől nem nyugodott meg senki.
Danó Anna, 2020.06.02.
Fotó: Csortos Szabolcs / Népszava

„Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában”
Sajtónyilvános záró videókonferencia – június 3.

A GINOP-2.3.2-15-2016-00021 számú „Chip-technológia
alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” című projekt ünnepélyes záró videókonferenciáját június 3-án rendezték a Microsoft Teams szolgáltatáson keresztül.
• dr. Bódis József:
A humán reprodukció kihívásai a XXI. század elején
• dr. Várnagy Ákos:
Non-invazív embrió szelekció
• dr. Kovács L. Gábor:
Az embrió életképességének molekuláris és genetikai
markerei

• Szabó Barnabás:
Az In Vitro Fertilizáció hatékonyságának növelése:
Új In Vitro Diagnosztikai termék születése
• dr. Szekeres Júlia:
Embrió-eredetű extracelluláris vesicula; az embrió-anyai kommunikáció eszköze és az embrió
beágyazódási képességének mutatója
• dr. Koppán Miklós:
A konferencia záró gondolatai
Levezető elnök:
dr. Kovács L Gábor,
a projekt szakmai vezetője
2020 MÁJUS-JÚNIUS
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A megyei közgyűlés elnöke
intenzív osztályon dolgozó ápolókat köszöntött
Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
köszöntötte a Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati
Klinika intenzív osztályának ápolóit az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából.
Az eseményre ajándékokkal, többek között egy modern kávéfőzőgéppel érkezett a megyei közgyűlés elnöke és Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi városházi frakciójának vezetője.
Őri László megköszönte a több mint tízezer pécsi és baranyai ellátott beteg nevében az ápolók kitartó és lelkiismeretes, egész éves szolgálatát.
– Külön köszönettel tartozunk azoknak az egészségügyi
dolgozóknak, akik a járvány alatt ellátják a koronavírusos
betegeket, valamint azoknak is, akik a nem vírusfertőzött,
sürgős ellátást igénylő betegeket látták el. Ebben különösen
nagy teher hárul a Szívgyógyászati Klinika Intenzív Terápiás Osztályain dolgozó ápolókra – hangsúlyozta a baranyai
közgyűlés elnöke.
Ferk Imola, a Szívgyógyászati Klinika ápolási vezetője
hozzáfűzte, hogy minden nap megfeszített tempóban dolgoznak, amely nem csupán fizikálisan, hanem mentálisan
is kimerítő az ápolók részére. Megköszönte, hogy gondoltak az ápolókra az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából.
Hozzátette, továbbra is kitartóan és lelkiismerettel fogják
folytatni a munkájukat, szem előtt tartva a betegek segítését.

Őri László egyúttal felhívta a baranyai és külön is a pécsi
lakosság figyelmét a most zajló országos koronavírus-szűrés fontosságára. Azt kérte, hogy azok, akik értesítést kaptak
a szűrésről, mindenképpen jelenjenek meg péntekig; a szűrés gyors és fájdalommentes, a tesztek eredményei nagyban
segíthetik hazánk járványügyi védekezését.
Őri László kezdeményezésére indult el pár hete a
„Baranya segít program”, melynek első állomásaként a
frontvonalban küzdő mentősöknek adtak át többek között
multivitamin italokat, kávékat és élelmiszereket.
Ezt követően a baranyai idősek ellátásában is segítséget
nyújtó Baranya Megyei Polgárőr Egyesület Szövetségének
elnöke vett át az egészségügyi maszkokat és fertőtlenítő
szereket.
Forrás: www.pecsiujsag.hu, M. B.
Fotó: Dittrich Éva

Kazinczyádák
Pandémia, pándémia
Sajnálatosan aktuális kérdés a világjárvány tudományos, de az írott és elektronikus médiában (avagy médiumokban) is elterjedt
megnevezése. Többnyire pandémiát írnak a magyar cikkekben, hiszen a világsajtóban is így nevezik. De helyes-e ez így? A világnyelvekben nincs meg az a különbség, mely a magyarban az „a” és „á” között megvan. A görögből származó pán- előtag (jelentése: mind) sok, jól ismert szavunkból visszaköszön: pánmixia, pánkromatikus, pánszlávizmus, pánhellén, Páneurópai Piknik.
De talán elsőre nem is jövünk rá, hogy elrejtve más szavainkban is jelen van: πάν- + θεός (theós, „isten”) → πάνθεο (pántheo,
“pantheon”). Akkor miért lenne pandémia a világjárvány, és miért nem pándémia? Őszintén szólva megint csak a világnyelvek
majmolását látom a háttérben, hiszen az eredeti görög kifejezés itt a πάνδημος (pándēmos), vagyis kb. a népességben mindenkit
érintő. Egyes nyelvészek szerint a görög szóban a hangsúly az η (ē) -re esik, ezért magyarban ékezetezzük, míg az előtag hangsúlytalan, ezért nem. Én ezt túlságos precízkedésnek érzem. Ha már egyszer annyi szóban megszoktuk pánként, mi szükség van
az ógörög hangsúly követésére? Nem is beszélve arról, hányan ismerik az ógörög kifejezés eredeti hangsúlyozását? Az újságírók
biztosan nem. Ők általában kritikátlanul átvesznek bármit, és ugye a nemzetközi cikkekben nem találtak „á” betűt.

Effekt, addukt, organell…
Nemrég osztották az Oscar-díjakat, melynek egyik kategóriája a „Best Visual Effects”. A hazai sajtóban ezt sikerült vizuális
effektekre keresztelni. Az effekt persze ostobaság magyarul, a tudományban effektusnak magyarítjuk, vagy hatást írunk helyette.
Ennek a kézenfekvő megnevezésnek az ismerete úgy látszik nem várható el sajtómunkásainktól. Pedig ezzel keresik a kenyerüket, a magyar nyelv a munkaeszközük.
Persze, keresgéljünk talán a saját házunk táján. Hamar rátalálunk a DNS-addukt, fehérjeaddukt kifejezésekre, melyek a
laboratóriumi szlengben még elmennek, de előadásban és szakcikkben slendriánságot, vagy rosszabb esetben igénytelenséget
jeleznek. Nyilván az angol adduct [ejtve kb. eddákt] majdnem betűhű átvételéről van szó, mely nyelv hajlamos elhagyni a latinos
végződéseket. De gondoljuk meg, egyrészt az adduktum kémiai terminus technicus, így tehát a kémiai nevezéktan az irányadó.
Másrészt meg könnyen belátható, hiszen a fragmentum sem fragment, a momentum sem moment, és az organellum sem organell
csak azért, mert az angolok úgy használják.
– széphalom –
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INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Infektológiai Tanszék
 Péterfi Zoltán közreműködött az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által
készített „Egészségügyi szakmai irányelvek a Lyme borreliosis diagnózisáról
és kezeléséről” című munka megírásában. Szerzők: Prinz Gyula, Lakos
András, Rókusz László, Bányai Tivadar, Hajdú Edit, Müller Zsófia, Péterfi
Zoltán, Rákóczi Éva, Schneider Ferenc,
Sinkó János, Trethon András, Tusnádi
Anna, Visontai Ildikó, Kienle Zsuzsa,
Kónya József, Kristóf Katalin, Terhes
Gabriella és Szabó Dóra. Megjelenés
helye: EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
70:4 pp. 660-688., 29 p. (2020)

(Pákai László / Garami András)

KERESZTREJTVÉNY

Pulmonológiai Tanszék
 Sárosi Veronika társszerzője a
„Magyar Tüdőgyógyász Társaság
Bronchológiai Szekciójának szakmai
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A Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinikáról
 Tényi Tamásnak új könyve jelent
meg Karcok címmel a budapesti Animula Kiadónál. A kötet Nietzsche, Jung,
Trakl, Pilinszky, Szabó Lőrinc, Kant,
Frida Kahlo életművének egyes vonatkozásait elemzi. A kötetet Kósa Anikó
rajzai színesítik.
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 A klinika munkatársai egy új pszichológiai módszertan szkizofrén betegek körében történő alkalmazhatóságáról számoltak be: Fekete J. et al:
„Persons with schizophrenia misread
Hemingway: a new approach to study
theory of mind in schizophrenia” (Frontiers in Psychiatry Schizophrenia DOI:
10.3389/fpsyt.2020.00396 Vol 11, Article 396) című közleményükben. A
módszer egy Ernest Hemingway novella segítségével tárja fel a mentalizáció
zavarait.
 Tényi Tamás a szkizofrén betegekkel
folytatott kommunikáció témakörében
tartott interaktív on-line workshopot
közép-európai és hazai pszichiátereknek angol nyelven 2020. június 10-én.
 Osváth Péter és Buda László online
szakmai továbbképzést tartott „Gyász,
elengedés, továbblépés” címmel 2020.
május 23-án.
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Előző rejtvényünk megfejtése: …nagymértékben különböznek a jelenleg elfogadott gondolatoktól.

állásfoglalása az általános bronchológiai tevékenységről, valamint a mintavételi eljárásokról gyanított vagy igazolt COVID-19 fertőzés esetén” című,
március 20-án megjelent állásfoglalásnak, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által március 25-én
kiadott „A 2020. évben azonosított új
koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és
terápiájának kézikönyve” című összefoglalónak.
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK
Ann N Y Acad Sci 2019; 1455(1):160-172. DOI: 10.1111/nyas.14189. Epub 2019 Jul 17.

Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide acts against neovascularization in retinal
pigment epithelial cells
Fabian E.1, Reglodi D.1, Horvath G.1, Opper B.1, Toth G.2, Fazakas C.3, Vegh A.G.3, Wilhelm I.3, 4, Krizbai I.A.3,4
1

Department of Anatomy, University of Pécs, Medical School, MTA-PTE PACAP Research Group, Pécs, Hungary. 2Department of Medical
Chemistry, University of Szeged, Szeged, Hungary. 3Institute of Biophysics, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences,
Szeged, Hungary. 4Institute of Life Sciences, Vasile Goldiş Western University of Arad, Arad, Romania.

Abstract. The purpose of this study was to determine whether pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)
could influence the neovascularization processes in hyperosmotic and oxidative stress in retinal pigment epithelial cells. Hyperosmotic conditions and oxidative stress were induced by 200 mM sucrose and 250 μM hydrogen peroxide (H2O2), respectively.
Morphology and elasticity of adult retinal pigment epithelial (ARPE-19) cells were measured by atomic force microscopy,
while the investigation of junctional molecules, such as occludin and ZO-1, was carried out using immunofluorescence. For
cell viability measurement, the MTT test was used. The effect of PACAP on the key angiogenic factors, such as vascular endothelial growth factor, angiogenin, and endothelin-1, was measured by an angiogenesis array and flow cytometry. Hyperosmotic
stress-induced reorganization of the cytoskeleton and impairment of the junctions decreased cell viability and upregulated
several angiogenic factors. In oxidative stress, we found that opening of the junctions decreased viability and upregulated the
expression of angiogenic factors. PACAP was shown to be protective in both conditions. Retinal pigment epithelium cells play
an important role in several diseases, such as diabetic retinopathy and macular edema. Therefore, protecting retinal pigment
epithelial (RPE) cells with PACAP could be a novel and potential treatment in these diseases.


Applied Magnetic Resonance 2020; 51, 523–543. https://doi.org/10.1007/s00723-020-01199-w

Potential of isotope substitution in EPR studies of nitroxide biradicals
Zaripov R.B.1 · Khairutdinov I.T.1 · Kálai T.2,3, Kish K.2 · Kokorin A.I.4,5, Salikhov K.M.1
1
Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC Kazan Scientific Center of RAS, Kazan, Russian Federation. 2Inistitute of Organic and
Medicinal Chemistry, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Szentágothai Research Center, Pécs, Hungary. 4N. N. Semenov Federal Research
Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation. 5Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow, Russian Federation.

Abstract. New nitroxide biradicals 15NR6–C≡C–(p-C6H4)2–C≡C–14NR6 (B2) and 15NR6–C≡C–(p-C6H4)2–C≡C–15NR6 (B3),
where R6 denotes 1-oxyl-2,2,6,6-tetramethyl–1,2,3,6-tetrahydropyridine ring, are synthesized and studied in liquid solutions by
continuous-wave electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. Hyperfine interaction constants and exchange integrals
are determined from the simulation and fitting of experimental spectra and calculated ones. The best fitting of the EPR spectra detected in experiments and their temperature dependence was achieved under the assumption that the biradicals perform
transitions between conformations with different exchange integrals. The conformation of about 75% of biradicals has the
exchange integral |J| = 4.4 G. Thus, the ground electronic state of these biradicals has the conformation with |J| = 4.4 G. About
20% of biradicals have the conformation with the zero exchange integral. A minor fraction of biradicals have conformations
with |J| = 11.2 G and |J| = 57 G. The activation energy for the transition from the conformation with |J| = 4.4 G to the conformation with J = 0 is 8.5 kcal/mol, while that for the reverse reaction is 1.7 kcal/mol. It is shown that the isotope substitution
provides a valuable resource in the EPR studies of the exchange interaction in biradicals.


Archives of Virology 2020; 165(3), 793-797

Recommendations for the nomenclature of enteroviruses and rhinoviruses
Simmonds P.1, Gorbalenya A.E.2, Harvala H.3, Hovi T.4, Knowles N.J.5, Lindberg A.M.6, Oberste M.S.7, Palmenberg
A.C.8, Reuter G.9, Skern T.10, Tapparel C.11, Wolthers K.C.12, Woo P.C.Y.13, Zell R.14
1

Nuffield Department of Experimental Medicine, University of Oxford, Oxford, UK. 2Department of Medical Microbiology, Leiden
University Medical Center, Leiden, The Netherlands. 3National Microbiology Service, NHS Blood and Transplant, London, UK. 4Finnish
Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland. 5The Pirbright Institute, Pirbright, Woking, UK. 6Department of Chemistry and
Biomedical Sciences, Linnaeus University, Kalmar, Sweden. 7Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention,
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Atlanta, GA, USA. 8Department of Biochemistry, Institute for Molecular Virology, Madison, WI, USA. 9Department of Medical
Microbiology and Immunology, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 10Max Perutz Labs, Medical University of Vienna,
Vienna, Austria. 11Department of Microbiology and Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland.
12
Department of Medical Microbiology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. 13Department
of Microbiology, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China. 14Division of Experimental Virology, Institute of Medical
Microbiology, Jena University Hospital, Jena, Germany.

Abstract. Enteroviruses (EVs) and rhinoviruses (RVs) are significant pathogens of humans and are the subject of intensive
clinical and epidemiological research and public health measures, notably in the eradication of poliovirus and in the investigation and control of emerging pathogenic EV types worldwide. EVs and RVs are highly diverse in their antigenic properties,
tissue tropism, disease associations and evolutionary relationships, but the latter often conflict with previously developed
biologically defined terms, such as “coxsackieviruses”, “polioviruses” and “echoviruses”, which were used before their genetic
interrelationships were understood. This has created widespread formatting problems and inconsistencies in the nomenclature for EV and RV types and species in the literature and public databases. As members of the International Committee for
Taxonomy of Viruses (ICTV) Picornaviridae Study Group, we describe the correct use of taxon names for these viruses and
have produced a series of recommendations for the nomenclature of EV and RV types and their abbreviations. We believe their
adoption will promote greater clarity and consistency in the terminology used in the scientific and medical literature. The recommendations will additionally provide a useful reference guide for journals, other publications and public databases seeking
to use standardised terms for the growing multitude of enteroviruses and rhinoviruses described worldwide.


Cell Biochemistry and Biophysics 2020; 78:191–202

Selective induction of cellular toxicity and anti-tumor efficacy by N-ethylpiperazinyl
diarylidenylpiperidone and its pro-nitroxide conjugate through ROS-mediated
mitochondrial dysfunction and G2/M cell-cycle arrest in human pancreatic cancer
Mast J.M.1, Hinds J.W.1, Tse D.1, Axelrod K.1, Kuppusamy M.L.1, Kmiec M.M.1, Bognár B.2, Kálai T.2,3,
Kuppusamy P.1,4
1

Departments of Radiology, Geisel School of Medicine, Dartmouth College, 1 Medical Center Drive, Lebanon, NH 03756, USA. 2Institute
of Organic and Medicinal Chemistry, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Szentágothai Research Centre, University of Pécs,
Pécs, Hungary. 4Departments of Medicine, Geisel School of Medicine, Dartmouth College, 1 Medical Center Drive, Lebanon, NH 03756,
USA.

Abstract. Pancreatic adenocarcinoma is an aggressive cancer with poor clinical prognosis and limited therapeutic options.
There is a significant lack of effective, safe, and targeted therapies for successful treatment of pancreatic cancer. In this report,
we describe the anticancer efficacy of two novel compounds, N-methylpiperazinyl diarylidenylpiperidone (L-2663) and its
pronitroxide conjugate (HO-4589) evaluated on human pancreatic adenocarcinoma (AsPC-1) cell line and xenograft tumor in
mice. Using flow cytometry, we determined the effect of the L-2663 and HO-4589 drugs in inducing mitochondrial toxicity,
triggering cell-cycle arrest, and apoptosis. EPR spectroscopy was used to quantify cellular uptake, metabolic conversion and
stability of HO-4589 in cells and in vivo monitoring of tumor oxygenation as a function of growth. The results established
different antiproliferative efficacy of the L-2663 and HO-4589 compounds, with a targeted action on cancer cells while being
less toxic to noncancerous cells. The study may have important implications in the future designs of safe and effective chemotherapeutic agents for the treatment of pancreatic cancer.


Front Cell Infect Microbiol 2019; 28;9:154.

Immunomodulatory effects of the neuropeptide pituitary adenylate cyclase-activating
polypeptide in acute Toxoplasmosis
Figueiredo C.A.1, Düsedau H.P.1, Steffen J.1, Gupta N.2, Dunay M.P.3,Toth G.K.4, Reglodi D.5, Heimesaat M.M.6,
Dunay I.R.1,7
1

Medical Faculty, Institute of Inflammation and Neurodegeneration, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Magdeburg, Germany.
Faculty of Life Sciences, Institute of Biology, Humboldt University, Berlin, Germany. 3Department and Clinic of Surgery and
Ophthalmology, University of Veterinary Medicine, Budapest, Hungary. 4Department of Medical Chemistry, University of Szeged, Szeged,
Hungary. 5Department of Anatomy, MTA-PTE PACAP Research Team, University of Pecs Medical School, Pecs, Hungary. 6Department
of Microbiology and Hygiene, Charité - University Medicine Berlin, Berlin, Germany. 7Center for Behavioral Brain Sciences - CBBS,
Magdeburg, Germany.
2

Abstract. Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) is an endogenous neuropeptide with distinct functions including the regulation of inflammatory processes. PACAP is able to modify the immune response by directly regulating
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macrophages and monocytes inhibiting the production of inflammatory cytokines, chemokines and free radicals. Here, we
analyzed the effect of exogenous PACAP on peripheral immune cell subsets upon acute infection with the parasite Toxoplasma
gondii (T. gondii). PACAP administration was followed by diminished innate immune cell recruitment to the peritoneal cavity
of T. gondii-infected mice. PACAP did not directly interfere with parasite replication, instead, indirectly reduced parasite burden in mononuclear cell populations by enhancing their phagocytic capacity. Although proinflammatory cytokine levels were
attenuated in the periphery upon PACAP treatment, interleukin (IL)-10 and transforming growth factor beta (TGF-β) remained
stable. While PACAP modulated VPAC1 and VPAC2 receptors in immune cells upon binding, it also increased their expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). In addition, the expression of p75 neurotrophin receptor (p75NTR) on Ly6Chi
inflammatory monocytes was diminished upon PACAP administration. Our findings highlight the immunomodulatory effect of
PACAP on peripheral immune cell subsets during acute Toxoplasmosis, providing new insights about host-pathogen interaction
and the effects of neuropeptides during inflammation.


Front Immunol 2019; 10:554. DOI: 10.3389/fimmu.2019.00554. eCollection 2019.

Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide-a neuropeptide as novel treatment option
for subacute ileitis in mice harboring a human gut microbiota
Bereswill S.1, Escher U.1, Grunau A.1, Kühl A.A.2, Dunay I.R.3, Tamas A.4, Reglodi D.4, Heimesaat M.M.1
1

Department of Microbiology, Infectious Diseases, and Immunology, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie
Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health, Berlin, Germany. 2Department of Medicine I for
Gastroenterology, Infectious Diseases and Rheumatology/Research Center ImmunoSciences (RCIS), Charité-Universitätsmedizin Berlin,
Corporate Member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health, Berlin, Germany. 3Medical
Faculty, Institute of Inflammation and Neurodegeneration, University Hospital Magdeburg, Magdeburg, Germany. 4Department of Anatomy,
MTA-PTE PACAP Research Team, Centre for Neuroscience, University of Pecs Medical School, Pecs, Hungary.

Abstract. The neuropeptide pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) is well-known for its important functions in immunity and inflammation. Data regarding anti-inflammatory properties of PACAP in the intestinal tract are limited,
however. In our present preclinical intervention study we addressed whether PACAP treatment could alleviate experimental
subacute ileitis mimicking human gut microbiota conditions. Therefore, secondary abioitic mice were subjected to human fecal
microbiota transplantation (FMT) and perorally infected with low-dose Toxoplasma gondii to induce subacute ileitis on day 0.
From day 3 until day 8 post-infection, mice were either treated with synthetic PACAP38 or placebo. At day 9 post-infection,
placebo, but not PACAP treated mice exhibited overt macroscopic sequelae of intestinal immunopathology. PACAP treatment
further resulted in less distinct apoptotic responses in ileal and colonic epithelia that were accompanied by lower T cell numbers in the mucosa and lamina propria and less secretion of pro-inflammatory cytokines in intestinal ex vivo biopsies. Notably,
ileitis-associated gut microbiota shifts were less distinct in PACAP as compared to placebo treated mice. Inflammation-ameliorating effects of PACAP were not restricted to the intestines, but could also be observed in extra-intestinal including systemic
compartments as indicated by lower apoptotic cell counts and less pro-inflammatory cytokine secretion in liver and lungs taken
from PACAP treated as compared to placebo control mice, which also held true for markedly lower serum TNF and IL-6 concentrations in the former as compared to the latter. Our preclinical intervention study provides strong evidence that synthetic
PACAP alleviates subacute ileitis and extra-intestinal including systemic sequelae of T cell-driven immunopathology. These
findings further support PACAP as a novel treatment option for intestinal inflammation including inflammatory bowel diseases
(IBD).


Geroscience 2019; 41(5):619-630.

Nicotinamide mononucleotide (NMN) treatment attenuates oxidative stress and rescues
angiogenic capacity in aged cerebromicrovascular endothelial cells: a potential mechanism
for the prevention of vascular cognitive impairment
Kiss T.1,2,3, Balasubramanian P.1, Valcarcel-Ares M.N.1, Tarantini S.1, Yabluchanskiy A.1, Csipo T.1,2, Lipecz A.1,2,
Reglodi D.4, Zhang X.A.5, Bari F.2,3, Farkas E.2,3, Csiszar A.1,2,3, Ungvari Z.1,2,3,6,7
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Abstract. Age-related impairment of angiogenesis likely has a critical role in cerebromicrovascular rarefaction and development of vascular cognitive impairment and dementia (VCID) in the elderly. Recently, we demonstrated that aging is associated
with NAD+ depletion in the vasculature and that administration of NAD+ precursors exerts potent anti-aging vascular effects,
rescuing endothelium-mediated vasodilation in the cerebral circulation and improving cerebral blood supply. The present
study was designed to elucidate how treatment with nicotinamide mononucleotide (NMN), a key NAD+ intermediate, impacts
age-related impairment of endothelial angiogenic processes. Using cerebromicrovascular endothelial cells (CMVECs) isolated from young and aged F344xBN rats, we demonstrated that compared with young cells, aged CMVECs exhibit impaired
proliferation, cellular migration (measured by a wound-healing assay using electric cell-substrate impedance sensing [ECIS]
technology), impaired ability to form capillary-like structures, and increased oxidative stress. NMN treatment in aged CMVECs significantly improved angiogenic processes and attenuated H2O2 production. We also found that pre-treatment with EX527, a pharmacological inhibitor of SIRT1, prevented NMN-mediated restoration of angiogenic processes in aged CMVECs.
Collectively, we find that normal cellular NAD+ levels are essential for normal endothelial angiogenic processes, suggesting
that age-related cellular NAD+ depletion and consequential SIRT1 dysregulation may be a potentially reversible mechanism
underlying impaired angiogenesis and cerebromicrovascular rarefaction in aging. We recommend that pro-angiogenic effects of
NAD+ boosters should be considered in both preclinical and clinical studies.


Infection, Genetics and Evolution 2020; 81, 104236

Detection and complete genome characterization of a novel RNA virus related to members
of the Hepe-Virga clade in birds species, hoopoe (Upupa epops)
Reuter G.1, Boros Á.1, Mátics R.2, Kapusinszky B.3, Delwart E.4, Pankovics P.1
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Abstract. Using viral metagenomics, next-generation sequencing and RT-PCR techniques a genetically divergent hepeviruslike RNA virus was identified and characterized from a faecal sample of wild bird species, hoopoe (Upupa epops) in Hungary.
The complete viral genome sequence of hoopoe/BBanka01/2015/HUN (GenBank accession number MN852439) is 7052 nt
long including a 54-nt 5’ and an 18-nt 3’ non-coding region without poly(A)-tail. Sequence analysis indicated that the hoopoe/
BBanka01/2015/HUN genome has potentially three overlapping open reading frames (ORFs). The ORF1 (6558 nt/2185aa)
encodes a long, non-structural polyprotein (replicase) including putative functional domains and conserved aa motifs of methyltransferase with domain Y, RNA helicase and RdRp and has <33% aa identity to the known hepe- and hepe-like viruses. The
ORF2 (1446 nt/481aa) encodes a putative structural (capsid) protein overlapping with ORF1 but translated in different coding
frame. The functions of the short ORF3 (426 nt/141aa) were not predictable. Similar virus sequences were not detected from
samples from 21 further bird species. The taxonomic position of this novel virus is presently unknown.


Int J Mol Sci 2019; 20(19):4944.

The neuropeptide pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) is protective
in inflammation and oxidative stress-induced damage in the kidney
Horvath G., Opper B., Reglodi D.
Department of Anatomy, MTA-PTE PACAP Research Team, University of Pécs Medical School, Pécs, Hungary.

Abstract. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) is a pleiotropic neuropeptide with a widespread distribution throughout the entire body including the urinary system. PACAP exerts protective actions in different injury models
related to several organ systems. Its protective effect is mainly based on its antiapoptotic, anti-inflammatory and antioxidant
effects. The present review aims to summarize the effects of PACAP in pathologies associated with inflammation and oxidative
stress-induced damage in the kidney. Both in vitro and in vivo data are available proving its protective actions against oxidative
stress, hypoxia, renal ischemia/reperfusion, diabetic nephropathy, myeloma kidney injury, amyloidosis and different types of
drug-induced nephropathies. Data showing the nephroprotection by PACAP emphasize the potential of PACAP’s therapeutic
use in various renal pathologies.
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PARP inhibitor protects against chronic hypoxia/reoxygenation-induced retinal injury by
regulation of MAPKs, HIF1α, Nrf2, and NFκB
Kovacs K.1, Vaczy A.2, Fekete K.1, Kovari P.2, Atlasz T.2,3,4, Reglodi D.2, Gabriel R.5, Gallyas F.1,4,6, Sumegi B.1,4,6
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Abstract. Purpose: In the eye, chronic hypoxia/reoxygenation (H/R) contributes to the development of a number of ocular
disorders. H/R induces the production of reactive oxygen species (ROS), leading to poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1)
activation that promotes inflammation, cell death, and disease progression. Here, we analyzed the protective effects of the
PARP1 inhibitor olaparib in H/R-induced retina injury and investigated the signaling mechanisms involved. Methods: A rat
retinal H/R model was used to detect histologic and biochemical changes in the retina. Results: H/R induced reductions in the
thickness of most retinal layers, which were prevented by olaparib. Furthermore, H/R caused increased levels of Akt and glycogen synthase kinase-3β phosphorylation, which were further increased by olaparib, contributing to retina protection. By contrast, H/R-induced c-Jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) phosphorylation and activation
were reduced by olaparib, via mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 (MKP-1) expression. In addition, H/R-induced
hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α) levels were decreased by olaparib, which possibly contributed to reduced VEGF expression. Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2) expression was slightly increased by H/R and was further activated by
olaparib. Nuclear factor-κB (NFκB) was also activated by H/R through phosphorylation (Ser536) and acetylation (Lys310) of
the p65 subunit, although this was significantly reduced by olaparib. Conclusions: Olaparib reduced H/R-induced degenerative
changes in retinal morphology. The protective mechanisms of olaparib most probably involved Nrf2 activation and ROS reduction, as well as normalization of HIF1α and related VEGF expression. In addition, olaparib reduced inflammation by NFκB
dephosphorylation/inactivation, possibly via the PARP1 inhibition-MKP-1 activation-p38 MAPK inhibition pathway. PARP
inhibitors represent potential therapeutics in H/R-induced retinal disease.


J Mol Neurosci 2019; 68(3):377-388.

Altered Notch signaling in developing molar teeth of pituitary adenylate cyclase-activating
polypeptide (PACAP)-deficient mice
Fulop B.D.1, Sandor B.1,2, Szentleleky E.3, Karanyicz E.3, Reglodi D.1, Gaszner B.1, Zakany R.3, Hashimoto
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Abstract. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) is a neuropeptide with neuroprotective and neurotrophic effects. This suggests its influence on the development of teeth, which are, similarly to the nervous system, ectoderm and
neural crest derivatives. Our earlier studies have shown morphological differences between wild-type (WT) and PACAP-deficient mice, with upregulated sonic hedgehog (SHH) signaling in the lack of PACAP. Notch signaling is a key element of proper
tooth development by regulating apoptosis and cell proliferation. In this study, our main goal was to evaluate the possible
effects of PACAP on Notch signaling pathway. Immunohistochemical staining was performed of Notch receptors (Notch1, 2,
3, 4), their ligands [delta-like protein (DLL)1, 3, 4, Jagged1, 2], and intracellular target molecules [CSL (CBF1 humans/Su (H)
Drosophila/LAG1 Caenorhabditis elegans transcription factor); TACE (TNF-α converting enzyme), NUMB] in molar teeth of
5-day-old WT, and homozygous and heterozygous PACAP-deficient mice. We measured immunopositivity in the enamel-producing ameloblasts and dentin-producing odontoblasts. Notch2 receptor and DLL1 expression were elevated in ameloblasts of
PACAP-deficient mice compared to those in WT ones. The expression of CSL showed similar results both in the ameloblasts
and odontoblasts. Jagged1 ligand expression was elevated in the odontoblasts of homozygous PACAP-deficient mice compared
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to WT mice. Other Notch pathway elements did not show significant differences between the genotype groups. The lack of
PACAP leads to upregulation of Notch pathway elements in the odontoblast and ameloblast cells. The underlying molecular
mechanisms are yet to be elucidated; however, we propose SHH-dependent and independent processes. We hypothesize that
this compensatory upregulation of Notch signaling by the lack of PACAP could represent a salvage pathway in PACAP-deficient animals.


Journal of Clinical Virology 2020; 124, 104284

Four-year long (2014-2017) clinical and laboratory surveillance of hepatitis E virus
infections using combined antibody, molecular, antigen and avidity detection methods:
increasing incidence and chronic HEV case in Hungary
Pankovics P.1, Némethy O.1, Boros Á.1, Pár G.2, Szakály P.3, Reuter G.1
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Abstract. Hepatitis E virus (HEV) is a pathogen of viral hepatitis. Since 2006, the number of reported HEV cases has ten-fold
increase in Hungary. The aim of this clinical and laboratory surveillance study was to analyse and confirm HEV IgM-positive
sera with different methods in four consecutive years (2014-2017) in Hungary. Between 2014 and 2017, a total of 1439 sera
samples were tested for HEV from in/out-patients with unknown hepatitis from university and county hospitals and general
practitioners from three counties in Southwest Hungary (covered population: Σ894.000 persons) using combined antibody (serology), various molecular (RT-PCR and RT-qPCR), novel antigen (Ag) and avidity detection methods. Total of 162 (11.3%) of
the 1439 sera were HEV IgM-positive including 13 (8%) HEV RT-PCR-positive (confirmed as HEV genotype 3 sub-genotypes
3a/c/e/f/i in genus Orthohepevirus A) with up to 1.1383 × 108 RNA copy/ml, 30 (18.5%) HEV Ag-positive and 16 with low
avidity index for HEV, respectively. Total of 6 samples were positive simultaneously with the combined four methods and 31
with three methods. If the quotient of serum sample’s OD/cut-off of anti-HEV ELISA IgM and IgG scores is higher than ≥1 it
predisposes for acute HEV infection. No rat or ferret HEV RNA (genus Orthohepevirus C) were identified from these specimens by RT-PCR. During our surveillance period a 68-year-old professional (meat-packing) hunter with kidney transplantation
and immunosuppressive therapy was confirmed and treated as the first documented case of chronic HEV infection in Hungary.
This four-year-long clinical and laboratory surveillance highlights the increasing importance of acute and chronic HEV infections in Hungary and supports the use of confirmatory assays for laboratory diagnosis of HEV in human.
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Prevalence of other autoimmune diseases in polyglandular autoimmune syndromes type II
and III
Pham-Dobor G.1,2, Hanák L.3, Hegyi P.1,3, Márta K.3, Párniczky A.3,4, Gergics M.1,2, Sarlós P.1, Erőss B.1,3, Mezősi
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Budapest, Hungary.

Abstract. Purpose: Polyglandular autoimmune syndromes (PAS) are complex, heterogeneous disorders in which various autoimmune diseases can occur, affecting both endocrine and non-endocrine organs. In this meta-analysis, the prevalence of associated autoimmune disorders were investigated in PAS II and III. Methods: A comprehensive search in MEDLINE and Embase
databases identified 479 studies with the keywords of PAS II and PAS III. Eighteen records containing a total of 1312 patients
fulfilled our inclusion criteria (original studies reporting at least 10 cases and containing the combination of other autoimmune
disorders) and were selected for further analysis. A meta-analysis of prevalence was performed using the randomeffects model with the calculation of 95% confidence intervals (CI). Results of each meta-analysis were displayed graphically
using forest plots. Results: Distinction between PAS II and PAS III was made in 842 cases, of which 177 and 665 were PAS II
and III (21.1 vs 78.9%), respectively. The prevalence of Hashimoto’s thyroiditis was significantly higher than that of Graves’s
disease (39% [95% CI: 17% - 65%] vs. 4% [95% CI: 0% - 10%], respectively; p=0.001). In PAS II, Addison’s disease (AD)
coexisted with AITDs, T1DM or the combination of these conditions in 65, 18 and 10% of cases, respectively. In addition, one
other endocrine and five non-endocrine organ-specific autoimmune disorders were reported. In PAS III, two other autoimmune
endocrinopathies, six non-endocrine organ-specific, and four systemic autoimmune disorders were found in combination with
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AITDs. Conclusions: AITDs, T1DM and AD are the most common combinations in PAS, thus screening for these conditions
seems to be reasonable.


Microorganisms 2020; 8(4), 531; https://doi.org/10.3390/microorganisms8040531

Virulence traits of inpatient Campylobacter jejuni isolates, and a transcriptomic approach to
identify potential genes maintaining intracellular survival
Kovács J.K.1, Cox A.2, Schweitzer B.1, Maróti G.3, Kovács T.2, Fenyvesi H.1, Emődy L.1,4, Schneider G.1,
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Abstract. There are still major gaps in our understanding of the bacterial factors that influence the outcomes of human Campylobacter jejuni infection. The aim of this study was to compare the virulence-associated features of 192 human C. jejuni strains
isolated from hospitalized patients with diarrhoea (150/192, 78.1%), bloody diarrhoea (23/192, 11.9%), gastroenteritis (3/192,
1.6%), ulcerative colitis (3/192, 1.5%), and stomach ache (2/192, 1.0%). Traits were analysed with genotypic and phenotypic
methods, including PCR and extracellular matrix protein (ECMP) binding, adhesion, and invasion capacities. Results were
studied alongside patient symptoms, but no distinct links with them could be determined. Since the capacity of C. jejuni to
invade host epithelial cells is one of its most enigmatic attributes, a high throughput transcriptomic analysis was performed in
the third hour of internalization with a C. jejuni strain originally isolated from bloody diarrhoea. Characteristic groups of genes
were significantly upregulated, outlining a survival strategy of internalized C. jejuni comprising genes related (1) to oxidative
stress; (2) to a protective sheath formed by the capsule, LOS, N-, and O- glycosylation systems; (3) to dynamic metabolic activity supported by different translocases and the membrane-integrated component of the flagellar apparatus; and (4) to hitherto
unknown genes.
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Syntheses and reactions of pyrroline, piperidine nitroxide phosphonates
Isbera M.1, Bognár B.1, Jekő J.2, Sár C.1, Hideg K.1, Kálai T.1,3
1

Institute of Organic and Medicinal Chemistry, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary; 2Department of Chemistry, University of
Nyíregyháza, Nyíregyháza, Hungary; 3Szentágothai Research Centre, Pécs, Hungary.

Abstract. Organophosphorus compounds occupy a significant position among the plethora of organic compounds, but a limited number of paramagnetic phosphorus compounds have been reported, including paramagnetic phosphonates. This paper
describes the syntheses and further transformations of pyrroline and piperidine nitroxide phosphonates by well-established
methods, such as the Pudovik, Arbuzov and Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) reactions. The reaction of paramagnetic
α-bromoketone produced a vinylphosphonate in the Perkow reaction. Paramagnetic α-hydroxyphosphonates could be subjected
to oxidation, elimination and substitution reactions to produce various paramagnetic phosphonates. The synthesized paramagnetic phosphonates proved to be useful synthetic building blocks for carbon-carbon bond-forming reactions in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. The unsaturated compounds achieved could be transformed into various substituted
pyrroline nitroxides, proxyl nitroxides and paramagnetic polyaromatics. The Trolox® equivalent antioxidant capacity (TEAC)
of new phosphonates was also screened, and tertiary α-hydroxyphosphonatate nitroxides exhibited remarkable antioxidant
activity.
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PACAP and PAC1 receptor expression in pancreatic ductal carcinoma
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Abstract. Pancreatic carcinoma is one of the most malignant diseases and is associated with a poor survival rate. Pituitary
adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) is a neuropeptide that acts on three different G protein-coupled receptors:
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the specific PAC1 and the VPAC1/2 that also bind vasoactive intestinal peptide. PACAP is widely distributed in the body and
has diverse physiological effects. Among other things, it acts as a trophic factor and influences proliferation and differentiation
of several different cells both under normal circumstances and tumourous transformation. Changes of PACAP and its receptors
have been shown in various tumour types. However, it is not known whether PACAP and its specific receptor are altered in
pancreatic cancer. Perioperative data of patients with pancreas carcinoma was investigated over a five-year period. Histological
results showed Grade 2 or Grade 3 adenocarcinoma in most cases. PACAP and PAC1 receptor expression were investigated by
immunohistochemistry. Staining intensity of PAC1 receptor was strong in normal tissues both in the exocrine and endocrine
parts of the pancreas, the receptor staining was markedly weaker in the adenocarcinoma. PACAP immunostaining was weak
in the exocrine part and very strong in the islets and nerve elements in non-tumourous tissues. The PACAP immunostaining
almost disappeared in the adenocarcinoma samples. Based on these findings a decrease or lack of the PAC1 receptor/PACAP
signalling might have an influence on tumour growth and/or differentiation.


PLOS ONE 2019;14(1):e0211433.

VPAC1 receptors play a dominant role in PACAP-induced vasorelaxation in female mice
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Abstract. Background: PACAP and VIP are closely related neuropeptides with wide distribution and potent effect in the vasculature. We previously reported vasomotor activity in peripheral vasculature of male wild type (WT) and PACAP-deficient (KO)
mice. However, female vascular responses are still unexplored. We hypothesized that PACAP-like activity is maintained in
female PACAP KO mice and the mechanism through which it is regulated differs from that of male PACAP KO animals. Methods: We investigated the vasomotor effects of VIP and PACAP isoforms and their selective blockers in WT and PACAP KO
female mice in carotid and femoral arteries. The expression and level of different PACAP receptors in the vessels were measured by RT-PCR and Western blot. Results: In both carotid and femoral arteries of WT mice, PACAP1-38, PACAP1-27 or VIP
induced relaxation, without pronounced differences between them. Reduced relaxation was recorded only in the carotid arteries
of KO mice as compared to their WT controls. The specific VPAC1R antagonist completely blocked the PACAP/VIP-induced
relaxation in both arteries of all mice, while PAC1R antagonist affected relaxation only in their femoral arteries. Conclusion:
In female WT mice, VPAC1 receptors appear to play a dominant role in PACAP-induced vasorelaxation both in carotid and in
femoral arteries. In the PACAP KO group PAC1R activation exerts vasorelaxation in the femoral arteries but in carotid arteries
there is no significant effect of the activation of this receptor. In the background of this regional difference, decreased PAC1R
and increased VPAC1R availability in the carotid arteries was found.
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Identification of a novel archaea virus, detected in hydrocarbon polluted Hungarian and
Canadian samples
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Abstract. Metagenomics is a helpful tool for the analysis of unculturable organisms and viruses. Viruses that target bacteria
and archaea play important roles in the microbial diversity of various ecosystems. Here we show that Methanosarcina virus
MV (MetMV), the second Methanosarcina sp. virus with a completely determined genome, is characteristic of hydrocarbon
pollution in environmental (soil and water) samples. It was highly abundant in Hungarian hydrocarbon polluted samples and its
genome was also present in the NCBI SRA database containing reads from hydrocarbon polluted samples collected in Canada,
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indicating the stability of its niche and the marker feature of this virus. MetMV, as the only currently identified marker virus for
pollution in environmental samples, could contribute to the understanding of the complicated network of prokaryotes and their
viruses driving the decomposition of environmental pollutants.
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Hearing impairment and associated morphological changes in pituitary adenylate cyclase
activating polypeptide (PACAP)-deficient mice
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Abstract. Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) is a regulatory and cytoprotective neuropeptide, its
deficiency implies accelerated aging in mice. It is present in the auditory system having antiapoptotic effects. Expression of
Ca2+-binding proteins and its PAC1 receptor differs in the inner ear of PACAP-deficient (KO) and wild-type (WT) mice. Our
aim was to elucidate the functional role of PACAP in the auditory system. Auditory brainstem response (ABR) tests found
higher hearing thresholds in KO mice at click and low frequency burst stimuli. Hearing impairment at higher frequencies
showed as reduced ABR wave amplitudes and latencies in KO animals. Increase in neuronal activity, demonstrated by c-Fos
immunolabeling, was lower in KO mice after noise exposure in the ventral and dorsal cochlear nuclei. Noise induced neuronal
activation was similar in further relay nuclei of the auditory pathway of WT and KO mice. Based on the similar inflammatory
and angiogenic protein profile data from cochlear duct lysates, neither inflammation nor disturbed angiogenesis, as potential
pathological components in sensorineural hearing losses, seem to be involved in the pathomechanism of the presented functional and morphological changes in PACAP KO mice. The hearing impairment is probably concomitant with the markedly
accelerated aging processes in these animals.
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Identification of a newly isolated lytic bacteriophage against K24 capsular type,
carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae isolates
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Abstract. The increasing incidence of carbapenemase-producing K. pneumoniae strains (CP-Kps) in the last decade has become a serious global healthcare problem. Therapeutic options for the treatment of emerging hospital clones have drastically
narrowed and therefore novel approaches must be considered. Here we have isolated and characterized a lytic bacteriophage,
named vB_KpnS_Kp13, that was effective against all Verona integron-encoded metallo-β-lactamase (VIM) producing K.
pneumoniae isolates originating from hospital samples (urine, blood, sputum and faeces), belonging to the ST15 clonal lineage
and expressing the K24 capsule. Morphological characterization of vB_KpnS_Kp13 showed that the newly identified phage
belonged to the Siphoviridae family, and phylogenetic analysis showed that it is part of a distinct clade of the Tunavirinae
subfamily. Functional analysis revealed that vB_KpnS_Kp13 had relatively short latent period times (18 minutes) compared
to other K. pneumoniae bacteriophages and could degrade biofilm by more than 50% and 70% in 24 and 48 hours respectively. Complete in vivo rescue potential of the new phage was revealed in an intraperitoneal mouse model where phages were
administered intraperitoneally 10 minutes after bacterial challenge. Our findings could potentially be used to develop specific
anti-CP-Kps bacteriophage-based therapeutic strategies against major clonal lineages and serotypes.
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Gyászhír – elhunyt dr. Pandur József
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Pandur József nyugalmazott főiskolai tanár, festőművész, művészettörténész, a PTE, Általános Orvostudományi Karán működő Medgyessy Ferenc
Művészeti Műhely megalapítója és vezetője életének 82. évében, 2020. május 2-án elhunyt.
A pécsi Tanítóképző Intézetben, majd az egri Pedagógiai Főiskolán tanult. 1969-ben
végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Először a pécsi Tanítóképző Főiskolán, majd
nyugdíjba vonulásáig a Janus Pannonius Tudományegyetem rajz tanszékén tanított rajzot és
művészettörténetet. Számos önálló kiállítása volt, több alkalommal vett részt külföldi tanulmányúton. A klasszikus festészeti értékek őrzőjeként munkálkodott. Műhelyében elsősorban
a táj és az ember harmóniáját kifejező kompozíciók, portrék, csendéletek készültek. Magas
színvonalú oktatói és kiváló szakmai munkásságát állami és egyéb kitüntetései is fémjelzik:
Művészeti Nívódíj, MTA Opus Mirabile kollektív díj, Apáczai díj, Városháza Emlékérem.
Megalapítója volt a Pécsi Grafikai Műhelynek és a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelepnek.
Személyében Pécs meghatározó művésztanárát gyászoljuk. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük..

Az ÁOK Munkatársak Archivumából válogatunk
Jillek Emil (1911-1997)*

A PTE ÁOK 2018-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Komolyan véve Gárdonyi
Géza gondolatát „a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”, a valaha itt dolgozott valamennyi munkatárs karunkkal kapcsolatos adatait – egyelőre a 2000. évig – a dr. Grama
László egyetemei docens tervezte Munkatársak Archivuma adatbázisban gyűjtöttük össze.
(http://archive.aok.pte.hu/) A jelenleg csaknem 3000 munkatárs adatait tartalmazó adatbázisnak
egyetemtörténeti jelentősége van, forrásul szolgálhat jubileumi események előkészítéséhez, de
nem fognak csalódni azok sem, akik csak néhány pillanatot szánnak lapozgatásra, böngészésre.
Az adatbázis építése során erősödik a munkakapcsolat az ÁOK egységei és a könyvtár között,
mert köszönettel fogadunk minden kiegészítést, korrekciót. De nyomtatott könyvtári állományunkra is felhívjuk a figyelmet, hiszen a raktárainkban tárolt dokumentumainkat – évkönyvek,
tanrendek, jubileumi kiadványok – használjuk fel az adatbázis bővítésére! A fellelt adatokat az
ARCANUM és HUNGARICANA online forrásokban található információkkal egészítjük ki.
Ezúttal Jillek Emil munkásságát szeretnénk bemutatni, aki az 1934/1935. tanév 2. félévében volt a Magyar királyi Erzsébet
Tudományegyetem Orvostudományi Karán testnevelés szakoktató. A testnevelés iránti elkötelezettsége – mint mondják – kissé
különös körülmények között alakult ki. A középiskolában, ahol tanulmányait végezte nem volt testnevelő tanár, így a más tantárgyakat okítók vállalkoztak erre a feladatra. Ezt nem tudta elfogadni az ifjú Jillek és szívügyének tekintette, hogy pótolja ezt
a hiányt. Az érettségi banketten hallotta meg a hírt, hogy a Testnevelési Főiskola (TF) 1925-ben megnyitotta kapuit. 1929-ben
55-öd magával felvételt nyert a TF próbafélévére.
Főiskolásként tagja volt a TF hazai bajnokságokat nyert tornászcsapatának. A kézilabda szövetségben feladatokat vállalt, de
vívó- és símesteri oklevelet is szerzett. A diploma megszerzése után a pécsi egyetem oktatója lett. Majd a kaposvári évek következtek, ahol részt vett az atlétika, sí, torna és ökölvívás szervezésében. 1941-től a pécsi Széchenyi Gimnáziumban tanított és
munkája mellett szervezte a város sportéletét, emellett Pécsbányatelepen válogatott kerettag tornászokat is nevelt.
1945 nyarán tért haza a csaknem egyéves hadifogságból. Újra nagy szerepe lett különböző sportágakban, bekapcsolódott az
atlétika és a torna szövetségek munkájába.
A Tanárképző Főiskolán 1948-1975 között tanított. Közben több megyei és főiskolai sportági szövetség vezetője volt, de azt
is fontosnak tartotta, hogy a nem testnevelő szakosok kapcsolatba kerüljenek a sporttal.
Az ötvenes években a pedagógiai főiskola tanáraként az alábbi tevékenységeket társadalmi munkában látta el: a sportoktató-képző tanfolyam vezetője; a segédoktatói tanfolyam vezetője: a Testnevelési Főiskola levelező tagozatának pécsi vezetője; az
országos egyetemi és főiskolai sporttanács tagja; a megyei TST elnökségi tagja; a megyei és városi TST szakkáder-bizottságának
elnöke; a megyei TST iskolai bizottságának tagja; a Baranya megyei ISB tanácsadója; a megyei síszövetség elnöke. Testnevelők
százai kerültek Magyarország iskoláiba, sportlétesítményeibe a Tanárképző Főiskola testnevelési tanszékéről, melynek 19491955 között Jillek Emil volt a vezetője. A hajdani versenyző (atléta, síelő, tornász) nyugdíjas korában is aktív tagja volt a Baranya
Megyei Sporthivatalnak és a sportbizottságnak. A pécsi sísportot nemcsak működőképessé, de eredményessé is tette. A PEAC
kiváló atlétikai mesteredzője volt. 1975-ben vonult nyugdíjba. 1996-ban Közalapítványi Sportdíjjal jutalmazták. 1997. december
31-én Pécsett hunyt el.
Gracza Tünde (tunde.gracza@aok.pte.hu) és Szabolcsi Csilla – Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár
* Írásunkban a forrásokban szereplő névváltozatokat szerepeltettük és néhány esetben az eredeti helyesírást alkalmaztuk!
(Az érdeklődők számára e-mailben elküldjük a felhasznált cikkek listáját!)
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