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gyezhető, hogy az arany érmet a legtöbb vá-
lasz adó a tudományos-szakmai karrier kezde-
tén történő pozitív megerősítésként élte meg.

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 
kapcsán a kvalitatív kutatás interjúalanyai a 
kapcsolati tőkét és a kétévente megrendezésre 
kerülő konferenciát említették. Habár egyes 
tagok szerint a konferenciák és a társaság 
multidiszciplináris jellege nem jelent előnyt, 
mások kifejezetten kiemelték, hogy az eltérő 
tudományterületen dolgozó aranyérmesek 
találkozása, az eltérő szemléletmód elősegítet-
te egyes projektek haladását, kidolgozását. A 
PSAT nyújtotta hálózatépítési lehetőségek 
azonban nem merülnek ki ennyiben, hiszen 
a tagság egy része más tudományos-szakmai 
szervezetekben is aktív. Így a PSAT-os kapcso-
lati hálót használva az aranyérmesek számára 
személyes kapcsolatok révén érhetőek el ezek 
a szervezetek. Az idő előrehaladtával a PSAT 

lehetővé teszi, hogy az idősebb arany érmesek 
tapasztalataikkal segítsék a fiatalokat, és 
egyre több olyan mester-tanítvány kapcsola tot 
találjuk, amikor mindkét személy aranyérmes.

Összefoglalva elmondható, hogy az 1988-
ban megfogalmazott, aranyérmesekkel szem-
ben támasztott követelmények biztosítják, 
hogy a tudományos diákkörökben dolgozó 
hallgatók közül a legkiválóbbak kapják meg 
az aranyérmet, akik a későbbiekben is a 
magyar és a nemzetközi tudomány meghatá-
rozó kutatói lesznek.

Bugyik Edina, Gér András László, 
Király Péter, Tóbi István 
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HÁROM MAGYAR 
A VILÁG LEGIDÉZETTEBB 

KUTATÓI KÖZÖTT
Három itthon dolgozó magyar kutató szere-
pel azon a 3215 fős listán, amelyen a Thomson 
Reuters Corporation tudományos adatszol-
gáltató cég nyilvánosságra hozta a világ legtöb-
bet idézett tudósainak nevét. A highlycited.
com-ra összesen huszonegy természet- és 
társadalomtudományi területről azok kerül-
nek fel, akik idézettség szempontjából az ille tő 
területen a legfelső egy százalékban vannak. 

Csabai István az ELTE Komplex Rendsze-
rek Fizikája Tanszékének professzora, Ferdi-
nandy Péter, a Semmelweis Egyetem Farma-
kológiai és Farmakoterápiás Intézetének 
igazgatója, valamint Simon István, az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont Enzi-
mológiai Intézetének kutatója szerepel a 
highlycited.com oldalon. 

ÍGÉRETES ÚJ SZER 
A PIKKELYSÖMÖR ELLEN 

A krónikus gyulladásos bőrbetegség, a pszo-
riázis kezelésében amerikai orvosok két klini-
kai vizsgálat során is igen hatékonynak talál-
ták a secukinumab nevű új szert. 

Az egyik tesztben 738 páciens vett részt, 
akiknek kétharmada injekció formájában öt 
héten át hetente, majd havonta egyszer kapott 
300 mg, illetve 150 mg secukinumabot. A 

betegek maradék egyharmada hatóanyag 
nélküli placebót kapott. 

A nagyobb dózisú kezelésben részesültek 
75 százalékánál három hónapon belül javultak 
a pikkelysömör tünetei. Ebben a csoportban 
a betegek több mint 28 százaléka a tünetek 
teljes megszűnéséről, míg 59 százalék kb. 90 
százalékos javulásról számolt be. Ugyanakkor 
a placebocsoport tagjainál csak 5 százalékban 
következett be javulás. 

A másik klinikai vizsgálatban 1306 beteg 
vett részt, akiknek a fele kapott secukinumabot 
ugyancsak a már említett kétféle dózisban. A 
páciensek negyede a mostanáig egyik leghaté-
konyabbnak tartott etanercept kezelésben 
részesült, míg a maradék 25 százalék placebót 
kapott. A nagyobb dózisú (300 mg) új ható-
anyag a betegek 77 százalékánál 12 héten 
belül javulást eredményezett, míg a régebbi 
gyógyszerrel ez az arány 44 százalék volt, a 
placebocsoport tagjainál pedig 5. Ebben a 
vizsgálatban az új szerrel történő kezelés a 
betegek 54 százalékánál eredményezte a tü-
netek kb. 90 százalékos javulását, míg a már 
forgalomban lévő etanercept esetén ilyen 
mértékű javulás csak 20 százalékban követke-
zett be. A secukinumab hatására a páciensek 
negyede, etanercept hatására 20 százalékuk 
szabadult meg teljesen a tünetektől. 

A secukinumab egy immunrendszerre 
ható szer, egy monoklonáris ellenanyag, amely 
a gyulladásos folyamatok létrehozásában 
szerepet játszó egyik fehérje, az ún. interleukin-
17A hatását gátolja. Korábbi kutatások mu-
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tatták ki, hogy az interleukin-17A bűnös a 
pikkelysömör kialakulásában, az új ható-
anyag tehát tudatos gyógyszertervezési és 
fejlesztési kutatások eredményeként született. 

Az egyetlen mellékhatás, amelyet a most 
közölt klinikai vizsgálatok során tapasztaltak, 
a szer immunrendszert befolyásoló hatásme-
chanizmusával van összefüggésben: a kezelt 
betegek a placebocsoport tagjainál erősebb 
fogékonyságot mutattak a fertőzésekre. Ez 
hasonló szintű volt, mint amit a régi gyógy-
szer alkalmazása során megfigyeltek. 

A klinikai vizsgálatok eredményei szerint 
a secukinumab minden ma rendelkezésre 
álló szernél hatékonyabb a pikkelysömör ke-
zelésére, és az amerikai gyógyszerhatóság 
hamarosan dönt arról, hogy engedélyezi-e a 
szer törzskönyvezését.     

Langley, R. G. – Elewski, B. E. – Lebwohl, 
M. et al.: Secukinumab in Plaque Psoria-
sis—Results of Two Phase 3 Trials. The New 
Endland Journal of Medicine. 9 July 2014. 
DOI: 10.1056/NEJMoa1314258 • http://
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJ-
Moa1314258 

A PARKINSON-BETEGEK 
KREATÍVABBAK 

Izraeli kutatók kreativitástesztekkel bizonyí-
tották egy korábbi megfigyelésüket, miszerint 
a Parkinson-kórban szenvedő emberek kre-
atívabbak, mint az egészségesek.  

A Parkinson-kór az idegrendszer betegsé-
ge. Lényege, hogy az agy egy ősi területén, a 
substancia nigrában pusztulnak a dopamin 
nevű idegingerület-átvivő anyagot termelő 
sejtek, és ez mozgászavarokat idéz elő. A 
betegség jelenleg gyógyíthatatlan, kezelése a 
dopamin pótlásán keresztül a tünetek enyhí-

tésére irányul. A terápiában többféle gyógy-
szercsalád áll rendelkezésre. Az egyik a dopa-
min agonisták csoportja, ezek képesek az 
agyban a dopamin fogadóhelyeihez, recepto-
raihoz kötődni, és ezzel dopaminszerű hatást 
kiváltani. Vannak szerek a termelődött dopa-
min lebomlásának megakadályozására, de 
talán a legfontosabb gyógy szer az ún. levodo-
pa, amelyből a szervezet dopamint készít.  

A vizsgálatok során a kutatók huszonhét 
gyógyszeresen kezelt Parkinson-beteget, és 
huszonhét, korban és iskolai végzettségben 
hozzájuk hasonló egészséges kontrollszemélyt 
kértek különböző kreativitási tesztek elvégzé-
sére. Voltak például olyan távoli asszociációs 
feladatok, amelyek során három szóhoz egy 
konkrét kontextuson belül egy negyediket 
kellett illeszteni, vagy kérdésekre szokatlan 
dolgokat lehetett mondani. (Például mire 
tudna használni egy szandált.) A kutatók sze-
rint a betegek eredetibb válaszokat és gondo-
latgazdagabb interpretációkat adtak, mint az 
egészségesek. A kutatásokat vezető Rivka 
In zelberg professzor szerint az eredmények 
nem meglepőek. „A művészi alkotókészség 
és a dopamin közötti kapcsolat régóta ismert. 
Tudjuk például, hogy Van Goghnak pszicho-
tikus rohamai voltak, amelyek során az agy-
ban sok dopamin szabadul fel. És ezeknek a 
suboknak az idején mesterműveket alkotott.” 

A Parkinson-betegek gyakran elszigete-
lődnek, a professzor szerint azonban a mű-
vészi munka segítheti őket az önkifejezésben, 
a velük kap csolatos előítéletek leküzdésében.    

Faust-Socher, Achinoam – Kenett, Yoed 
N. – Cohen, Oren S.  et al.: Enhanced 
Creative Thinking under Dopaminergic 
Therapy in Parkinson Disease. Annals of 
Neurology. June 2014. 75, 6, 935–942. DOI: 
10.1002/ana.24181

Gimes Júlia
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Szavak, képek, jelentés
Nem volt egyszerű számomra a most követ-
kező ismertetés összeállítása, nálam nehezebb 
dolga csak Bodor Péternek, a kötet szerkesz-
tőjének lehetett. Neki ugyanis a rendkívül 
bőséges szakirodalomból nem egyszerűen 
össze kellett válogatnia az arra érdemes tanul-
mányokat, de olyanokat és úgy kellett kötet-
be rendeznie, hogy átjöjjön egy komplex 
üzenet a kvalitatív megközelítések új formá-
iról, a rutinszerűen végzett kutatások során 
elhanyagolt/nem kellően kontrollált szem-
pontok fontosságáról. Nos, a szerkesztő kivá-
lóan oldotta meg e nehéz feladatot, és külön 
kiemelendőnek tartom, hogy sikerült remek 
fordítókat találnia. A fordítások színvonalát 
csak tovább emelhette, hogy maga Bodor 
Péter vállalta a szakmai/nyelvi lektorálást is.

A kötet alcímében az „olvasókönyv” meg-
nevezést viseli, ami sokkal kedvcsinálóbb, 
mint ha a kicsit elrettentő, az unalmasság és 
strukturálatlanság képzetét keltő szöveggyűj-
temény szerepelne a kötet címlapján.

És az olvasó nem is csalódik: igaz, hogy a 
terepmunka, interjú, fókuszcsoportos kutatá-
sok, szöveg- és diskurzuselemzés első látásra 
pusztán a lehetséges „módszerek” ismertetését 
jelenthetné, ám a bevezetőben maga a szer-
kesztő igyekszik eligazítani az olvasót az egyes 
tanulmányok részben közös üzeneteiről.

Egyfelől, szinte mindegyik tanulmány 
beszél a kutatói tevékenység reflexiójának 
fontosságáról, akár az adatszerzés, akár az 

adatelemzés, akár a közlés fázisairól legyen is 
szó. Másfelől, a cikkek megkérdőjelezik a 
nyelv- (és esetleg a kép-)használat egyértel-
műségét, és hangsúlyozzák a korábban termé-
szetesnek vett feltételezések megkérdőjelez-
hetőségét, sőt a fókuszcsoportos módszerről 
írott fejezetben egyenesen a bevett normák 
in gatagsága is szóba kerül. „A normák egyszer-
re lehetnek lényegileg esetlegesek és támadhatóak, 
ugyanakkor – normális körülmények között – 
gyakorlatilag állandóak és korlátozóak. Har-
madsorban, a tanulmányok majd mindegyike 
érinti a kutatás tárgyáról, pontosabban alanyá-
ról alkotott elképzelést. A tanulmányírók a 
kutatás alanyára, az emberre, nem olyan kau-
zálisan kontrollálható lény ként tekintenek, aki 
nem más, mint a kérdésekre adott válaszok 
passzív tartálya, és igyekeznek a cselekvők saját 
értelmezéseit figyelembe venni. Nem akarnak 

'kulturális idió tát' faragni az „adatközlőből”.
Van olyan társadalomkutató, aki ezekkel 

az elvekkel, célokkal nem ért egyet? Azt hi-
szem, nincs. Akkor miért egy kvalitatív meg-
közelítésekkel foglalkozó kötetben olvasha-
tunk ezekről, és miért nem egy olyan episzte-
mológiai alapvetéseket tartalmazó szabály-
gyűjteményben, amelynek értelmében a fen ti 
követelmények be nem tartása diszkvalifiká-
lással jár? A válasz valami olyasmi, mint amit 
a „Mi ért nem harangoznak?” kérdésre adtak 
az anekdota szerint, nevezetesen: sok oka van 
annak, először is nincs harang. 

A mérésekkel szemben támasztott hármas 
követelmény, a megbízhatóság, érvényesség, 
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