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Elhangzott 

a IV. Interdiszciplináris Orvosi Hetilap 

Konferencián

(Budapest, 2013. október 18–19.)

Igen tisztelt Résztvevők! 

Nagyra becsült Előadóink! Kedves Vendégeink! 

Hölgyeim és Uraim!

Az Orvosi Hetilap Interdiszciplináris Továbbképző Kon-

ferenciája mindig fontos esemény az orvostudomány ha-

zai művelésében hasznosítható elméleti és gyakorlati új-

donságok, megfi gyelések, módszerek megismerésében. 

Az itt elhangzó előadások hozzájárulnak a felelősség-

teljes orvosi döntéshozatalhoz és a gyógyászat lelkiis-
meretes gyakorlásához.

A mai konferencia különleges sajátossága, hogy a biz-

tosítás-orvostan, az onkológia, a hypophysisbetegségek, 

a humán reprodukció, az immunológia, a hypertonia és 

perifériális érbetegségek, az infektológia, a képalkotó 

vizsgálatok, a diabetes mellitus és az utazásorvostan te-

rületének aktuális kérdésein kívül, helyet kapott benne 

– önálló szekció keretében – egy újonnan kibontakozó 

orvosi technológia eredményeinek a pillanatképe, azaz 

a  bionika területének rövid összegzése. A molekuláris 

 biológia, az idegtudományok és nem utolsósorban a 

mérnökinformatika kutatási területeinek együttes ered-

ményeit hasznosítja ez a rohamosan fejlődő, új multi-

diszciplináris ismereteket és módszereket felölelő tech-

nológia. Itt sajátosan is utalni szeretnénk a „lab on a 

chip” eszközök fejlesztésére. Ezek olyan biochipek, 

 amelyek képesek akár egy teljes klinikai laboratóriumi 

elemzés végrehajtására. Ilyenek például azok a szilikon-

alapú digitális mikrofl uidikai rendszerek, amelyek által 

végzett diagnosztika segítségül szolgálhat egy-egy fer-

tőzési folyamat mielőbbi hatékony kezelésében, még 

olyan környezetben is, ahol nem adottak a megfelelő ha-

gyományos klinikai körülmények. Ezen a területen az 

elmúlt évben meggyőző eredményeket tudott felmu-

tatni  a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 

Technológiai és Bionikai Kara multidiszciplináris Jedlik 

Laboratórium hálózatában folyó kutatás [1].

Ha egy pillantást vetünk a genetikai kutatásokra, 

 akkor az is jól látható, hogy a legbonyolultabb makro-

molekulákkal, azaz a fehérjékkel kapcsolatos biokémiai 

kutatások területén milyen jelentős, újabb és újabb lé-

pések következtek be. Az 1962-ben kémiai Nobel-díj-

ban  részesült Max Ferdinand Perutz (†2002) és John 

Kendrew (†1997) által végzett tudományos áttörés, 

amely a hemoglobin elemzése és részletes leírása terén 

történt, már nagyon régi állomásnak számít a kortárs 

molekuláris biológiai felfedezések, különösen a makro-

molekulák alegységeinek, az aminosavaknak – a konkrét 

fehérjén belüli számuk és sorrendjük – vizsgálata szem-

pontjából. Ez sajátosan is igaz az egyes enzimekkel, il-

letve a génmutációkkal, továbbá azok élettani hatásaival 

kapcsolatos kutatások összefüggésében. Nem lehetséges 

egy  teljességre törekvő kép fölvázolása mindazokról a 

közleményekről, amelyek ebben az évben láttak nap-

világot az Orvosi Hetilap jóvoltából. Mégis érdemes fel-

hívni a fi gyelmet néhány jelentős – a mostani konferencia 

témáihoz kötődő – tudományos vizsgálati eredményre, 

amelyek komoly hatást fejthetnek ki mind a klinikai al-

kalmazás, mind a további kutatások területén. Ilyennek 

kell tekintenünk a csontritkulásban vagy a cukorbe-

tegségben szenvedő betegek jövőbeli kezelésére kiható 

analízist a 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz enzim te-

kintetében [2], a daganatellenes kezelésben részesült 

gyermekek késői pulmonalis toxicitásának a statisztikai 

elemzését [3], a pancreasmetasztázisok vizsgálatát [4], 

az antibiotikumok alkalmazásával kapcsolatos legújabb 

– a biotechnológiai és genetikai módszerekre is refl ek-

táló  – bemutatását [5], a diabetes mellitus kezelését 

 szimultán hasnyálmirigy-vese transzplantáció által [6], 

a  daganatos betegekben előforduló anyagcsere-rend-

ellenességek kapcsán felállított megfelelő diagnózis ki-

emelt fontosságát és az abból kialakított helyes terápia 

elengedhetetlen voltának a leírását [7], a neuroendokrin 

daganatokkal kapcsolatos eredmények és gyógyszeres, 

valamint sebészi kezelésük részletes tárgyalását [8, 9], 

de  itt kell megemlítenünk a C-vitamin felszívódásával 

kapcsolatos újabb vizsgálati eredmények fi ziológiai vo-

natkozásainak felsorolását is [10]. Ez az összegzés 

–  a  szubjektív rendszerezés ellenére – kellőképpen alá-

támasztja azokat a szerteágazó kutatási tevékenységeket, 

amelyek a magyarországi orvostudományi, gyógyszer-

kémiai és gyógyszerészeti kémiai központokban – akár 
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oktatási, akár kutatóintézeti, akár klinikai környezet-

ben – folynak.

A mostani kétnapos konferencia programjában olyan 

szignifi káns kérdések is helyet kaptak, mint a colorectalis 

daganatok kezelése, vagy a hypophysiselégtelenség individu-

alizált hormonpótló kezelésének sajátosságai és újabb ered-

ményei. Azonban itt szükséges felhívni a fi gyelmet az 

egészséges életmód előmozdítása következtében egyre 

szélesebb körben gyakorolt szabadidősportokra, ame-

lyekre történő egészségügyi felkészítés – az intézménye-

sen előírt sportorvosi vizsgálat hiánya miatt – különös-

képpen is jelentős, betegségmegelőző, azaz preventív 

szereppel rendelkezik (vö. pl. szív- és érrendszeri beteg-

ségek).

Selye János 1956-ban találóan összegzi az új típusú or-

vostudomány alapvető tételeit: „1. Szervezetünk a leg-

különfélébb ártalmakra ugyanazzal az adaptációs vé-

delmi mechanizmussal válaszol. 2. Képesek vagyunk ezt 

a mechanizmust közelről elemezni, s ezen a módon fel-

ismerni tényezőit (…) pontosan mérhető fi zikai és ké-

miai tények alapján (…) 3. Mindezekre az ismeretekre 

szükség van egy új típusú gyógykezelés tudományos 

alapjainak lerakása céljából.” [11]

Selye professzor alapelvei – kisebb pontosításokkal – 

továbbra is érvényesek, így azok szem előtt tartása 

 hangsúlyosan is szükségesnek tekinthető az akár elmé-

leti, akár a klinikumban alkalmazott orvosi tevékenység 

során. Meggyőződésem, hogy a jelen, IV. Interdiszcip-

lináris Orvosi Hetilap Konferencia előadásai és diszkusz-

sziói ezt a konstruktív, a multidiszciplináris eredmé-

nyeket fi gyelembe vevő szakmai megközelítést erősítik, 

hatékonyan segítve ezzel a gyógyászat és az abban ak-

tívan közreműködő orvosok mindennapos hazai mun-

káját.

Ezekkel a szavakkal az Orvosi Hetilap 2013. évi IV. 

Továbbképző Konferenciáját megnyitom!
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