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A KÖTELEZŐ TÁRGYAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZETBEN

2019-2020. TANÉV II. FÉLÉV

1. FEJEZET
I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI ANATÓMIA
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 42
Gyakorlat: 28
1. hét:

Endothel (vékonybél, HE) 2. Hengerhám
Előadás: 1. Fedőhámok. 2. Mirigyhám. 3.
(vékonybél, cuticulás hengerhám,HE)
Kötőszövet.
Bemutatás: 3. Többmagsoros csillószőrös
hengerhám (trachea, HE) 4. Többrétegű el nem
2. hét:
szarusodó laphám (oesophagus, HE) 5.
Előadás: 1. Zsírszövet. Porcszövet 2. Csontszövet. Többrétegű elszarusodó laphám (ujjbegy, HE) 6.
Csontosodás.3. Izomszövet.
Faggyú-, izzadság- és apocrin mirigyek
Szeminárium: Szövettan: Hámszövet. Bemutatás: 1. (hónaljbőr, HE) Bemutatás: 7. Mucinosus és
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serosus mirigyvégkamrák (glandula
submandibularis, HE)

fej és a nyak anatómiája
Szeminárium: Szövettan:A nyirokszervek
szövettana.1. Thymus lymphaticus (HE)
Bemutatás: 2. Nyiroktüsző (vastagbél, HE) 3.
Nyirokcsomó (HE) 4. Lép (HE) 5. Tonsilla
palatina (HE)

3. hét:
1. Az erek szerkezete 2. A vér 3. A
csontvelő és vérképzés
Szeminárium: Szövettan:Kötőszövet. Bemutatás: 1.
Mesenchyma (köldökzsinór, HE) 2. Fibroblastok
(sarjszövet, HE) 3. (aorta, orcein) 7. Rácsrost
(máj, AgNO3 impregnáció) Hízósejtek
(sarjszövet, toluidinkék) 4. Macrophagok (bőr,
trypánkék-Kernechtrot )5. Kollagén rost
(vastagbél, HE) 6. Rugalmas rost
Előadás:

8. hét:
1. Az orrüreg és a szájüreg. 2. A garat és
a gége. 3. A szív I.
Szeminárium: Anatómia:A végtagok anatómiája. A
felső végtag csontjai, izületei, izmai, erei és
idegei. Vénás injekciók, vérnyomás mérés helye.
A medence csontjai. A csontos szalagos
medence. A medence statikája. Az alsó végtag
csontjai, izületei, izmai, erei és idegei.
Muscularis injekció helye. Canalis femoralis.
Önellenőrző teszt
Előadás:

4. hét:
1. A nyirokszervek szövettana I. 2. A
nyirokszervek szövettana II. 3.
Megtermékenyítés. Barázdálódás.
Szeminárium: Szövettan:Zsírszövet. Porcszövet.
Csontszövet Bemutatás: 1. Zsírsejtek
(mellékvese, HE) 2. Hyalin porc (trachea, HE) 3.
Rugalmas porc (epiglottis, orcein) 4. Kollagénrostos porc, és csont (térdízület, HE) 5. Csont
keresztmetszet (Schmorl-féle festés)
Előadás:

9. hét:

1. A szív II. 2. A trachea, a tüdők és a
pleura. 3. A tüdők szövettana.
Szeminárium: Anatómia:A fej, a nyak és a törzs
anatómiája. A koponya részei és felosztása. Az
agykoponya felosztása: calvaria és basis cranii.
5. hét:
Varratok, kutacsok. A csontos szemüreg és
Előadás: 1. Gastruláció, a mesoderma korai
orrüreg, az orr melléküregei. Articulatio
fejlődése 2. Az ectoderma és mesoderma
temporomandibularis, atlantooccipitalis et
differenciálódása 3. Az entoderma
atlantoaxialis. A fej és a nyak anatómiai
differenciálódása, az embryohenger kialakulása. áttekintése. Az arc érző és motoros beidegzése. A
Szeminárium: Szövettan:Csontosodás. Izomszövet. mimikai izmok. A parotis és a ductus parotideus.
1. Chondralis csontosodás és az epiphysis
Az a. carotis communis és ágrendszere. V
porckorong (térd ízület, HE) 2. Harántcsíkolt
jugularis externa et interna. A plexus cervicalis.
izom (HE) Bemutatás: 3. Harántcsíkolt izom
A nyelvcsont, pajzsmirigy, pajzsporc helyzete. A
(vas-haematoxylin) 4. Simaizom (vastagbél, HE) gégemetszés helye. A tüdőcsúcs vetülete. A garat
5. Szívizom (PTAH)
és a gége. A gerincoszlop szerkezete.
Előadás:

6. hét:

10. hét:

Előadás:

Előadás:

1. A tüdők és a szív fejlődése. 2. A
keringési rendszer. A magzati keringés. 3. Az
oesophagus. A gyomor.
Szeminárium: Szövettan:A légzőrendszer
szövettana 1. Gége (HE) 2. Trachea (HE) 3. Tüdő
(HE) Bemutatás: 4. Tussal injiciált tüdô (HE)

1. Magzatburkok. Placenta. A magzat
külső alaki fejlődése. Ikrek. 2-3. Általános csont,
izület és izomtan I-II.
Szeminárium: Szövettan:Az erek szerkezete. A vér.
Csontvelő. Vérképzés 1. Elasticus arteria (orcein)
2. Muscularis arteria és vena (HE ) 3. Arteriola,
venula, kapilláris (colon, HE) 4. Vérkenet (MayGrünwald-Giemsa) 5. Csontvelő (HE)

11. hét:
1. A vékony és vastagbelek. 2. A
pancreas. A máj I. 3. A máj II. A vena portae
rendszere.
Előadás:

7. hét:
Előadás:

1. A felső végtag 2. Az alsó végtag 3. A
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Szeminárium: Anatómia:A szív

és a légzőrendszer
anatómiája. A mellkasfal szerkezete. Az emlő
nyirokelvezetése. A tüdők, a pleura és a
pleurasinusok tanulmányozása. A tüdőkapu
képletei. A szív tanulmányozása izolált
preparátumon. A szívburok és üregei. A
mediastinum fogalma és részei.

14. hét:
1. A női nemiszervek I. 2. A női
nemiszervek II. 3. Az urogenitalis rendszer
fejlődése.
Szeminárium: Szövettan: A vesék és a nemiszervek
szövettana. 1. Vese hosszmetszet (HE) 2. Here és
mellékhere (HE) 3. Ovarium (HE) Bemutatás: 4.
Corpus luteum (HE) 5. Uterus, progesteron fázis
(HE)
Anatómia:Az emésztőrendszer anatómiája. A
hasfal szerkezete, rétegei. A gyomor, a
duodenum, a máj, a pancreas és a lép
tanulmányozása. A belek. Egyes bélszakaszok
demonstrálása. A peritoneum. Az aorta
abdominalis és ágrendszere. A hasüregi
nyirokrendszer megbeszélése. A rekeszizom. A
vesék és a nemiszervek anatómiája. A vesék
helyzetének és tokjainak tanulmányozása. A
félbevágott vese metszlapjának tanulmányozása.
Kismedencei situs. Férfi és nôi medencei szervek
demonstrálása. A külső nemiszervek
demonstrálása. Arteria iliaca interna. Plexus
sacralis.
Önellenőrző teszt
Előadás:

12. hét:
Előadás:

1. A peritoneum. A retroperitoneum. 2. A
neuroendokrin szabályozás. A hypothalamohypophysealis rendszer. 3. Az epiphysis. A
pajzsmirigy. A mellékpajzsmirigy. A mellékvese.
Szeminárium: Szövettan: Az emésztőrendszer
szövettana 1. Gyomor (HE) 2. Jejunum (HE) 3.
Colon (HE) Bemutatás: 4. Appendix vermiformis
(HE) 5. Sertésmáj (HE) 6. Pancreas (HE)
13. hét:
1. A vesék. 2. A vizeletelvezető rendszer.
3. A férfi nemiszervek.
Szeminárium: Szövettan:Az endokrin
rendszerszövettana. 1. Hypophysis (HE) 2.
Pajzsmirigy 3. Mellékpajzsmirigy 4. Mellékvese
Előadás:

Gyakorlat:

Követelmények
Az előadások és szemináriumok tematikája a Tanrendben megtalálható, aktuális heti bontásban az
Intézet honlapján látható. Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében a
szemináriumokon való részvétel kötelező, a hiányzásokat a szemináriumvezető jegyzi. Az
Intézetigazgató a félév végi aláírást megtagadhatja, ha a szemináriumokról való hiányzás egy
félévben akár igazoltan is meghaladja a kettőt.
A számonkérés módja: Évközi demonstrációk: A demonstrációk, amelyeket a 8. és a 14. oktatási
héten tartunk, írásban történnek, és a szemeszterben tartott előadások, szemináriumok és hivatalos
tankönyvek anyagát ölelik fel. A demonstrációk értékelése: A demonstrációkon nyújtott
teljesítményt pontszámokkal értékeljük, és a félév végén, a demonstrációkon elért pontszámokat
összesítjük. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a demonstrációkon nyújtott teljesítménye eléri vagy
meghaladja a 60%-ot, az évközi teljesítményüknek megfelelő jegyet felajánljuk, mint félév végi
kollokviumi jegyet.
A félév végi kollokvium: A vizsga írásban történik. A válaszokat pontozással értékeljük és az
érdemjegyeket az összpontszám alapján állapítjuk meg a következő módon: 0 – 59 % elégtelen (1),
60 – 69 % elégséges (2), 70 – 79 % közepes (3), 80 – 89 % jó (4), 90 – 100 % jeles (5). Vizsgára
való jelentkezés és vizsgahalasztás: A NEPTUN rendszeren keresztül történik. A vizsgaidőszak
kezdete előtt a hallgatók kötelesek vizsgára lejelentkezni.
Kötelező irodalom:

Birinyi András: Anatómia egyetemi jegyzet, DEOEC
Petkó Mihály: Szövettan egyetemi jegyzet, DEOEC
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T.W. Sadler: Langman Orvosi Embryologia, Medicina Kiadó, . ISBN: 963-242-035-7.
Ajánlott irodalom:

Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia. 8. Medicina Kiadó, ISBN: 963 242 564 2.
Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. Medicina Kiadó, ISBN: 978-963-226-103-4.
Röhlich Pál: Szövettan 4. Semmelweis Kiadó, 2014, ISBN:9789633313220
H. R. Ross: Szövettan. Kézikönyv és Atlasz. Medicina Kiadó, ISBN: 978 963 226 052 5.
--------A vészhelyzetre vonatkozó szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az aláírás megszerzésének kötelező feltétele: a hetente órarend szerint kiadott anyagok
tanulmányozása.
A félév végi kollokvium: A kollokvium írásbeli tesztből áll. Az írásbeli tesztekben harminc
tesztkérdésre kell válaszolniuk a hallgatóknak. A kérdések felölelik a félév során tartott anatómia,
szövettan és fejlődéstan előadások, gyakorlatok valamint szemináriumok anyagait. A válaszokat
pontozással értékeljük és az érdemjegyeket az összpontszám alapján állapítjuk meg a következő
módon:
0 – 59 % elégtelen (1)
60 – 69 % elégséges (2)
70 – 79 % közepes (3)
80 – 89 % jó (4)
90 – 100 % jeles (5)

Biofizikai Tanszék
Tantárgy: BIOFIZIKA
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 14
Szeminárium: 13
Gyakorlat: 15
1. hét:

műveletek eseményekkel. A valószínűség
Előadás: Bevezetés. Röntgensugárzás keletkezése fogalma. A feltételes valószínűség. Események
és elnyelődése. Röntgen kontrasztanyagok.
függetlensége. Leíró statisztika. A közép és a
szórás jellemzésére használt statisztikák.
2. hét:
Gyakorlat: A gyakorlatokat az egyes alcsoportok
Előadás: Fluoreszcencia spektroszkópia,
(3-4 hallgató) körforgásos rendszerben végzik el
fluoreszcenciás technikák.
a 4-9. heteken.
1. gyakorlat: Computertomográf modell,
3. hét:
Gamma-sugárzás gyengülésének mérése GeigerElőadás: Lézerek és azok orvosbiológiai
Müller számlálóval
alkalmazásai. A fotodinámiás terápia.
5. hét:
4. hét:
Előadás: Radioaktív sugárzások tulajdonságai és
Előadás: Optikai mikroszkópia.
kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. Dózisok,
Elektronmikroszkópia
szöveti hatások. A sugárzás detektálása.
Szeminárium: Biostatisztika. Eseményalgebra,
Szeminárium: Biostatisztika. A valószínűségi
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változó fogalma. Diszkrét valószínűségi változó
eloszlása, az eloszlásfüggvény. Diszkrét
valószínűségi változók néhány fontosabb
eloszlástípusa: a binomiális és Poisson-eloszlás.
Gyakorlat: 2. gyakorlat: Spektrofluorimetria

9. hét:
Előadás: A biológiai

membránok szerkezete.
Membrántranszport.
Szeminárium: Biostatisztika. Diagnosztikai tesztek
jellemzésére szolgáló statisztikai módszerek. Az
ROC görbe. Epidemiológiai alapok: az
esélyhányados és a relatív kockázat. KaplanMeier görbe.
Gyakorlat: Pótgyakorlat

6. hét:
Orvosi képalkotó módszerek (CT, PET,
SPECT, MRI).
Szeminárium: Biostatisztika. Folytonos
valószínűségi változók; a sűrűségfüggvény.
Normális és standard normális eloszlás. A
statisztikai sokaság, mintavételezés, becslések. A
centrális határeloszlás tétele.
Gyakorlat: 3. gyakorlat: Diffúziós állandó
meghatározása
Előadás:

10. hét:
Előadás: A membránpotenciál

eredete. Nyugalmi
potenciál, akciós potenciál és elektromos
ingerelhetőség.
11. hét:
Előadás: A gyógyszerbejuttatás

biofizikája.
Nanotechnológiai megközelítések.
Gyakorlat: Gyakorlati vizsga

7. hét:
Sugárzó és nem sugárzó izotópok
kísérletes, diagnosztikus és terápiás alkalmazása.
Kontrasztanyagok, radiofarmakonok.
Szeminárium: Biostatisztika. Statisztikai
hipotézis-vizsgálatok, a próbák gondolatmenete.
Null hipotézis, szignifikancia szint, egy- és
kétoldali próbák. Az U-próba. Egymintás tpróba.
Gyakorlat: 4. gyakorlat: Refraktometria
Előadás:

12. hét:
Folyadékok áramlása. A vérkeringés
alapjai. Newton-i folyadékok, viszkozitás,
krémek, emulziók
Szeminárium: Biostatisztika záródolgozat
Előadás:

13. hét:

Gyógyszerkutatási módszerek alapjai:
Gélelectrophoresis, izoelektromos fókuszálás,
Előadás: Diffúzió molekuláris szinten, statisztikai blottolás. Molekuláris interakciók vizsgálata
értelmezés. Fick I. törvénye. Termodiffúzió.
(SPR, FCS, FRET).
Ozmózis.
Szeminárium: Biostatisztika. Önkontrollos t14. hét:
próba. F-próba. Kétmintás t-próba.
Előadás: Ion csatornák farmakológiája (kapuzás,
Gyakorlat: 5. gyakorlat: Fénymikroszkóp. Optikai szelektivitás). A "patch-clamp" technika.
mérések
Előadás:

8. hét:

Követelmények
Kötelező irodalom:
•
•
•

Előadásanyagok és gyakorlati leírások (a honlapra kitett anyagok)
Orvosi biofizika (2. kiadás, szerk.: Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János, Medicina,
2006, ISBN: 963-226-024-4);
Biofizikai mérések (Debreceni Egyetemi Jegyzet, 2001)

A tárgy aláírásának feltételei:
•
•

Mind az 5 gyakorlat elvégzése (egyszeri pótlási lehetőség)
Gyakorlati vizsga megírása (nincs pótlási lehetőség)
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•
•
•

Minimum 5 biostatisztika szeminárium abszolválása a 6-ból (nincs pótlási lehetőség)
Feliratkozás a GYTK-Biofizika elektronikus kurzusra az exam.unideb.hu honlapon a 3.
tanulmányi hét végéig (csak az egyetemi hálózatból érhető el)
Az előadások látogatása ajánlott

Gyakorlati követelmények:

A gyakorlatokon mérési jegyzőkönyvet (füzet melynek a lapjai rögzítettek) kell vezetni, mely célja,
hogy a jegyzetek alapján az elvégzett mérések rekonstruálhatóak legyenek. A gyakorlatokra
felkészülten kell érkezni, melynek része egy rövid összefoglaló írása az elvégzendő gyakorlatok
elméleti része alapján. Minden gyakorlatot 1-5-ig osztályozunk, és ha a gyakorlatok átlaga 4-es
vagy 5-ös, akkor +1 vizsgaponttal jutalmazzuk a gyakorlati vizsga eredményét. Felkészületlenség
esetén a gyakorlatot meg kell ismételni, mely esetben max 2 pont szerezhető. A gyakorlat
pótlásának idejét a gyakorlatvezetővel írásban kell egyeztetni a mérési jegyzőkönyv végén.
Vizsgák és jegyek:

Gyakorlati vizsga – max. 10+1 pont
• Biostatisztika vizsga – max. 20 pont
• Biofizika jegymegajánló dolgozat, ill. írásbeli vizsga (elektronikus) – max. 70 pont
Összesen: 100+1pont
•

Jegyek:
• 50< elégséges (2)
• 60< közepes (3)
• 70< jó (4)
• 80< jeles (5)
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az évközben megszerzett gyakorlati és biostatisztika pontok a
vizsgapontszámuk részét képezik, ennek megfelelően tanuljanak és készüljenek év közben
Kurzus ismétlés:

A gyakorlat és a biostatisztika szeminárium látogatása alól felmentést kapnak azok, akik korábban
már index aláírást kaptak a tárgyból. A felmentettek a biostatisztika szemináriumra önkéntes alapon
bejárhatnak.
A felmentett hallgatók a legutóljára szerzett gyakorlati és biostatisztika pontjaikat, melyek a végső
jegybe beszámítanak, megtarthatják, vagy az évközi vizsgákat újraírhatják. A biostatisztikáról és a
gyakorlatról külön-külön, függetlenül dönthetik el, hogy megtartják-e a pontot, vagy újra
vizsgáznak. A döntésüket a harmadik tanulmányi hét végéig írásban kell közölniük az intézet
oktatási munkacsoportjával a biophysedu@med.unideb.hu címen. Amennyiben semmit nem
jeleznek, automatikusan úgy tekintjük, az előző pontjaik beszámítását kérték.
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel foganatosított változások a
2019/2020 második félévében:
A tanítás digitálisan folytatódik a szemeszterben. Az aktuális információk és az oktatással
kapcsolatos pontos részletek az intézet eLearning honlapján találhatóak meg.
Az előadás anyagokat multimédiás hanganyag és prezentációs diák formájában elektronikusan
tesszük hozzáférhetővé az eLearning honlapon.
A biostatisztika szemináriumokat elektronikus kontakt órák formájában biztosítjuk, ahol lehetőség
van az oktatókkal szóban, a Zoom rendszer segítségével, illetve írásban, az eLearning rendszer
keretein belül konzultálni.
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A gyakorlatok anyaga ugyancsak elektronikusan, multimédiás videó formájában tekinthető meg. A
gyakorlatokhoz elektronikusan beküldendő gyakorlati számolási feladatokat adunk ki. A hallgatók
által elkészített gyakorlati feladatokat az eLearning oldalra töltik fel. Ezek lesznek a mérési
jegyzőkönyvek, melyeket ellenőrzünk és minősítünk. A laboratóriumi feladatok elvégzése előtt
elektronikus Zoom értekezlet-konzultációkat tartunk csoportonként. A gyakorlatok időre való
befejezése esetén a gyakorlatok értékelése a szabályos ügymenet feltételeinek megfelelően történik.
Az elméleti rész, a biometria rész és a gyakorlatok értékelési aránya ugyancsak a szabályos
ügymenet feltételeinek megfelelően történik.

Fizikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: FIZIKAI KÉMIA I.
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
Szeminárium: 28
1. hét:

8. hét:

Előadás: Általános tájékoztató.
Szeminárium: Általános tájékoztató.

Előadás: Transzportjelenségek.
Szeminárium: Transzportjelenségek.

2. hét:

9. hét:

Előadás: Termodinamikai alapok.
Szeminárium: Termodinamikai alapok.

Előadás: Elektrolitoldatok vezetése.
Szeminárium: Elektrolitoldatok vezetése.

3. hét:

10. hét:

Előadás: A termodinamika I. főtétele.
Szeminárium: A termodinamika I. főtétele.

Előadás: Galvánelemek, elektródok.
Szeminárium: Galvánelemek, elektródok.

4. hét:

11. hét:

Előadás: A termodinamika II. és III. főtétele.
Szeminárium: A termodinamika II. és III. főtétele.

Előadás: Reakciókinetika - 1.
Szeminárium: Reakciókinetika

5. hét:

12. hét:

Előadás: Fázisátmenetek.
Szeminárium: Fázisátmenetek.

Előadás: Reakciókinetika - 2.
Szeminárium: Reakciókinetika

6. hét:

13. hét:

Előadás: Elegyek.
Szeminárium: Elegyek.

Előadás: Határfelületi jelenségek.
Szeminárium: Határfelületi jelenségek.

7. hét:

14. hét:

Előadás: Kémiai egyensúly.
Szeminárium: Kémiai egyensúly.

Előadás: Kolloidok.
Szeminárium: Kolloidok.
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Követelmények
A tárgy feladatmegoldást is magában foglaló, szóbeli vagy írásbeli vizsgával zárul, amely az
érvényes tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint ismételhető és javítható. A vizsgára bocsátás
feltétele a szemináriumi követelmények teljesítése. A szeminárium látogatása kötelező, az
eredményes teljesítés feltétele a tárgyalt feladatanyagot tartalmazó jegyzet elkészítése.
Tantárgyfelvétel feltételei: Az előadás+szeminárium csak együtt vehető fel, feltétel az alapozó
matematika, fizika, általános és kémia elmélet és gyakorlat tárgyak sikeres teljesítése.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat.

Humángenetikai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI BIOLÓGIA II.
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 35
Gyakorlat: 28
1. hét:

meghatározott jellegek és betegségek.
Előadás: (1) A prokarióta és az eukarióta
Veleszületett anyagcsere-betegségek I.
sejtciklus és sejtosztódás. (2) Mitózis és meiózis. Gyakorlat: Szeminárium: Témakörök klasszikus
(3) Citogenetika I.: Kariogram, idiogram, sávgenetikából. Mendel szabályok.
technikák. Autoszomális triszómiák.
Gyakorlat: Szeminárium: Bevezetés a genetikába. 4. hét:
Sejtosztódás.
Előadás: (10) Emberi monolokuszosan
meghatározott jellegek és betegségek.
2. hét:
Veleszületett anyagcsere-betegségek II.. (11)
Előadás: (4) Citogenetika II.: Ivari kromoszómák Vércsoportok genetikája. A HLA rendszer
rendellenességei. Kromoszómák alakbeli
genetikája. (12) DNS polimorfizmusok.
rendellenességei. (5) Gének és allélok. Mendel
Gyakorlat: Szeminárium: Családfa-elemzés.
szabályok.(6) Domináns, recesszív és nemhez
Problémamegoldás klasszikus genetikából.
kötött öröklődés.
Gyakorlat: Szeminárium: Citogenetikai
5. hét:
szeminárium.
Előadás: (13) Poligénes öröklődés és
multifaktoriális meghatározottság. (14) Az
3. hét:
operonális szabályozás.
Előadás: (7) Nem-allélikus gének rekombinációja. Gyakorlat: Gyakorlat: Barr test kimutatása.
(8) Génkölcsönhatások. Mitokondriális
Kariogramok analízise.
öröklődés.(9) Emberi monolokuszosan
Önellenőrző teszt (1. dolgozat később
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megadandó időpontban.)

(27) Daganatok genetikája.
Gyakorlat: Szeminárium: Rekombináns DNS.
Önellenőrző teszt (2. dolgozat később
megadandó időpontban.)

6. hét:

(15) Mutagén hatások és ártalmak. Az
Ames teszt. Dinamikus mutációk. A DNS
javítása. (16) Transzformáció, transzdukció. (17) 11. hét:
Baktériumok konjugációja, plazmidok.
Előadás: (28) Az egyedfejlődés és
Gyakorlat: Gyakorlat: Genetikai komplementáció. differenciálódás genetikája. (29) A
populációgenetika alapjai.
7. hét:
Gyakorlat: Gyakorlat: Humán VNTR
Előadás: (18) Magasabb rendű szervezetek
polimorfizmus kimutatása polimeráz
génregulációja I. (19) Magasabb rendű
láncreakcióval.
szervezetek génregulációja II. (20) A homológ és
a specifikus rekombináció. IS elemek,
12. hét:
transzpozonok
Előadás: (30) Evolúciógenetika. (31) A
Gyakorlat: Gyakorlat: Indukált enzimszintézis.
farmakogenetika és farmakogenomika alapjai.
Gyakorlat: Gyakorlat: Escherichia coli
8. hét:
transzformációja. A PCR termék gélElőadás: (21) Génsebészet (Rekombináns DNS) I. elektroforézise.
(22) Génsebészet (Rekombináns DNS) II. (23) A
rekombináns DNS orvosbiológiai és
13. hét:
biotechnológiai alkalmazásai I.
Előadás: (32) Ökogenetika és ökogenomika. A
Gyakorlat: Szeminárium: Génszintű szabályozás, humán populációk genetikai polimorfizmusai.
operonok. Bakteriális genetika.
(33) A humán genom program eredményei.
Gyakorlat: Szeminárium: A sejtciklus regulációja,
9. hét:
daganatképződés.
Előadás: (24) A rekombináns DNS orvosbiológiai
és biotechnológiai alkalmazásai II. (25) A
14. hét:
legújabb géntechnológiai eljárások és
Előadás: (34) Betegségek rendszerbiológiai
alkalmazásuk.
megközelítése. (35) Hálózatanalízis.
Gyakorlat: Szeminárium: Magasabb rendűek
Gyakorlat: Szeminárium: Genomika.
génregulációja.
Önellenőrző teszt (3. dolgozat később
megadandó időpontban.)
10. hét:
Előadás: (26) A sejtciklus molekuláris genetikája.
Előadás:

Követelmények
A Gyógyszerészi biológia I. előfeltétele a Gyógyszerészi biológia II. tárgynak, ez utóbbi csak akkor
vehető fel, ha a hallgató eredményes kollokviummal teljesítette a Gyógyszerészi biológia I. kurzust.
A félévi munka értékelése és az index aláírása:

Az előadásokon elhangzottak és a bemutatott ábrák részét képezik a vizsgaanyagnak, ezért az
előadások legalább 30%-án a megjelenés, jegyzet készítése kötelező, a szemináriumokon és
gyakorlatokon való aktív részvétel úgyszintén kötelező.
Az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon való megjelenést ellenőrizzük. Ha valaki
elháríthatatlan és előre látható ok miatt nem tud megjelenni egy gyakorlaton, köteles hiányzását egy
másik csoport gyakorlatán pótolni. Pótlás csak ugyanazon a héten lehetséges. Kettőnél több
igazolatlan és nem pótolt távolmaradás az indexaláírás megtagadását vonja maga után. 3 vagy 4
hiányzás esetén az aláírás sikeres gyakorlati beszámolóhoz kötött. 5 hiányzás esetén az index
egyáltalán nem írható alá.
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A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. A tematika, a gyakorlati jegyzetek és a kiosztott
sokszorosított anyagok ebben segítséget nyújtanak. Aki három alkalommal készületlenül jön
gyakorlatra, nem végzi el a kijelölt feladatot, ill. az elvégzett kísérlet elvi lényegéről nem tud
röviden és érthetően beszámolni, nem kaphat indexaláírást. A gyakorlatokon mindenkinek
jegyzőkönyvet kell vezetnie.
A gyakorlati jegyzőkönyvek formai követelményei:
A gyakorlat elején meg kell lennie:
1. A gyakorlat címe, témája
2. A kísérlet elve
3. A kísérleti módszer
A következő gyakorlat elején meg kell lennie:
4. A kapott eredmények
5. A levont következtetések
Akinek 3 v. 4 gyakorlati jegyzőkönyve hiányzik, annak az indexe nem írható alá, csak sikeres
gyakorlati vizsga letétele után. Akinek négynél több esetben hiányzik a jegyzőkönyve, nem kaphat
indexaláírást az adott félévben. El nem készített jegyzőkönyv pótlása legkésőbb az adott gyakorlat
utáni héten történhet meg, ez után pótlást már nem tudunk figyelembe venni. Indexaláírás a félév
utolsó gyakorlata után van.
Számonkérések évközben:

A vizsgára való eredményes felkészülés érdekében 3 alkalommal tartunk írásbeli számonkérést
nagyobb anyagrészekből. Ezeken a részvétel kötelező. Két elmulasztott évközi számonkérés esetén
az index már nem írható alá. A számonkérések javasolt időpontja megtalálható a félév
programjában. Más tantárgyak demonstrációival való ütközés elkerülése végett ezek az időpontok legfeljebb egy héttel - eltolhatók.
A folyamatos tanulást jutalmazni szeretnénk. Aki megfelelő tanulmányi átlagot ér el a félév
folyamán, bónuszokat kap, amit %-ként beszámítunk a vizsga eredményébe (l. az alábbi táblázat).
Mindhárom dolgozat végén lesz egy olyan feladat is, amely helyes megoldásáért 1 bónusz adható,
ami szintén beszámítódik %-ként a vizsga eredményébe.
Évismétlő hallgatóknak nem kell bejárniuk órákra, ha előzőleg teljesítették az index aláírásának
feltételeit. Az évközi dolgozatokat megírhatják (szintén nem kötelező), azok eredményéért
bónuszokat kaphatnak. Ha az évismétlő hallgató korábban nem kapott aláírást, akkor a kurzust
először felvevő hallgatókra érvényes szabályok vonatkoznak rá is.
A három teszt átlaga (%)
Bónusz %
40,00 – 43,99

1

44,00 – 47,99

2

48,00 – 51,99

3

52,00 – 55,99

4

56,00 – 59,99

5

60,00 – 63,99

6

64,00 – 67,99

7

68,00 – 71,99

8

72,00 – 75,99

9
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76,00 – 79,99

10

80,00 – 83,99

11

84,00 – 100

12

Szigorlat:

A tanévet és az egész anyagot (Gyógyszerészi biológia I. és II.) lezáró vizsga. Felöleli mindkét félév
előadásainak és gyakorlatainak valamint a megadott jegyzetek anyagát. A szigorlat írásbeli és
szóbeli részből áll, az írásbeliben 25 kérdést teszünk fel (8 az első félév - sejtbiológia -, 17 a
második félév - genetika és molekuláris biológia - anyagából), melyek rövid esszé jellegűek, v.
problémamegoldást, ábrafelismerést, v. más logikai feladatot tartalmazhatnak. Ilyen kérdéseket
kapnak az évközi dolgozatokban is. A vizsgadolgozat eredménye alapján, amennyiben az legalább
elégséges, jegyet ajánlunk meg az alább megtalálható táblázat alapján, amely szóbeli felelettel
javítható.
Elégtelen esetén az ismételt vizsga követelményei és lefolyása megegyeznek az ,,A” vizsgáéval,
kivéve az utolsó (3., ún. „C” jelű) vizsgát, ami külső elnök jelenlétében történik. A Gyógyszerészi
biológia II. kurzus teljesítése során nyújtott évközi teljesítmény figyelembevételével megállapított
jutalompontok beszámítanak a szigorlat eredményébe (%-ként) és az esetleges utóvizsgákra is
érvényesek, de nem vihetők át következő szemeszterre, évre.
Vizsgadolgozat eredménye (%)
Jegy
0 – 49,99

elégtelen (1)

50,00 – 61,99

elégséges (2)

62,00 – 69,99

közepes (3)

70,00 – 79,99

jó (4)

80,00 - 100
jeles (5)
Ha a hallgató kéri, hogy a kollokviumi jegye a szigorlat részjegyét képezze, akkor 20 genetika
kérdést kell megválaszolnia. A szigorlati jegy a vizsgán szerzett jegy és a kollokviumi jegy átlaga
lesz, az esetleg szükséges kerekítés irányát a genetika jegy dönti el. Mindkét jegynek legalább
elégségesnek (2) kell lennie.
A tanév folyamán az oktatók találkoznak a csoportok képviselőivel, ahol minden oktatással és
vizsgáztatással kapcsolatos kérdést megbeszélünk.
Az előadások ábrái és a hallgatóknak szóló hirdetmények elérhetők a
https://elearning.med.unideb.hu honlapon a tárgy oldalán, ahová a tárgyat felvett hallgatókat a
rendszer automatikusan regisztrálja az első belépés után. A felhasználónév és jelszó a rendszerhez
ugyanaz, mint a Neptunhoz használt hálózati azonosító és jelszó.
A tanszék honlapja: https://humangenetics.unideb.hu
A hallgatóknak szóló hirdetményeket az Élettudományi Központ 4. blokkjában a földszinti és a 2.
emeleti tanszéki hirdetőtáblán is közzé tesszük.
A Humángenetikai Intézet által meghirdetett I-II. évfolyamon szabadon választható kurzusok:
Prokarióták genetikája I-II. évf. AOG257302 Génsebészet ÁOK, FOK, GYTK, NK II. évf.
AOG257203 A molekuláris biológia legújabb eredményei és azok orvosi alkalmazása II. évf.
AOG257403 A részletes kurzusleírásokat l. a konkrét kurzusoknál illetve a tanszék honlapján.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az aláírás feltétele a tárgy eLearning oldalára feltöltött gyakorlati anyagok letöltése, és a
szemináriumokon való részvétel, online szemináriumokra azonosítható módon való belépés.
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Összesen négynél több hiányzás esetén a tárgyat nem írjuk alá (három és négy esetén még igen).
Évközi dolgozatokat nem íratunk, de kapni fognak a hallgatók feladatokat, melyeket ae-mail.re kell
visszaküldeniük. A feladatokra összesen 10 bónusz szerezhető, mely %-ként adódik hozzá a
szigorlat eredményéhez. Minden más szabály változatlan.

Idegennyelvi Központ
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI LATIN II.
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 28
1. hét:
Gyakorlat: A III.

declinatio, A két- és egyvégű
melléknevek ragozásának ismétlése
2. hét:
Gyakorlat: Izmok
3. hét:
Gyakorlat: Melléknévfokozás, Prepozíciók és
vonzataik

9. hét:
Gyakorlat: A légzőrendszer

10. hét:
Gyakorlat: Az V.

declinatio, Latin
kicsinyítőképzők
11. hét:

4. hét:

Gyakorlat: A bőr,

Gyakorlat: A latin

igék ragozási rendszere

Bőrgyógyászati készítmények

és receptek

5. hét:

12. hét:

Gyakorlat: Az

emésztőrendszer

Gyakorlat: A vizeletkiválasztás

6. hét:

szervei

13. hét:

Gyakorlat: A tápcsatornához

kötődő receptek

Gyakorlat: A szívérrendszer

7. hét:

14. hét:

Gyakorlat: A IV.

Gyakorlat:

declinatio, A participium
imperfectum és perfectum

Félévégi dolgozat
Önellenőrző teszt

8. hét:
Gyakorlat:

Félévközi dolgozat
Követelmények

A félévi munka értékelése és a kreditszerzés feltételei:
Az óralátogatás kötelező. A félév értékelése 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik a félév során írt 2
írásbeli teszt valamint az órai munka alapján. Kettőnél több igazolatlan távolmaradás, ha az adott
héten nem kerül pótlásra sor, az indexaláírás megtagadását vonja maga után.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/20-as tanév II. félévben:
Aláírás megszerzése: A hallgató köteles a fejezetek után összeállított online teszteket kitölteni az
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Elearning (Moodle) rendszerben. Valamint az oktató által kért házi feladatot visszaküldeni. Az
aláírás megtagadható, ha a hallgató a fejezetenkénti önellenőrző teszteket nem küldi vissza/nem
tölti fel a Moodle felületre.
Gyakorlati jegy megszerzése: A vészhelyzet korlátozásának feloldása után, a hallgatók félévvégi
tesztet írnak.
A gyakorlati jegyet az alábbiaknak megfelelően számítjuk:
0–59% elégtelen (1)
60-69% elégséges (2)
70-79% közepes (3)
80-89% jó (4)
90-100% jeles (5)

Szerves Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVES KÉMIA ELMÉLET I.
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 56
1. hét:
Előadás: A szerves

kémia elhelyezése és
definíciója, történelmi alapok. Vegyületcsaládok
és funkciós csoportjaik ismertetése. A nevezéktan
alaprendszerei, szubsztitúciós és csoportfunkciós
nomenklatúra alapvető szabályai.
2. hét:
Előadás: A szénhidrgének

csoportosítása,
kötésrendszere: A kovalens kötés elméleteinek
rövid összefoglalása. LCAO-MO elmélet alapjai,
atom- és molekulapályák típusai. Bi- és
policentrumos molekulapályák, delokalizáció.
VB-módszer, határszerkezetek és felírásuk
szabályai.Hibridizáció.

jellemzése. Kiralitás, királis molekulák típusai.
Enantiomerek és diasztereomerek fogalma,
kémiai és fizikai tulajdonságaik összehasonlítása.
Abszolút és relatív konfiguráció. Optikai
aktivitás. Szerves molekulák térszerkezetének
ábrázolása. Királis vegyületek abszolút
konfigurációjának megadása, Fischer- és CahnIngold-Prelog-konvenció. Kiralitás szerepe a
gyógyszerkémiában.
5. hét:

Szerves vegyületek szerkezet
meghatározásának alapjai. Elemanalízis,
atomviszonyképlet meghatározása.
Spektroszkópiai módszerek áttekintése: UV, IR,
NMR, MS; a módszerek elve és információ
3. hét:
tartalma. Alkalmazásaik a vegyületek
Előadás: A kémiai kötések polaritását és erősségét szerkezetfelderítésében.
befolyásoló tényezők: elektroneltolódási
jelenségek, induktív és mezomer effektus,
6. hét:
konjugáció és hiperkonjugáció. Másodlagos
Előadás: A kémiai reakciók alapvető típusai, és
kötések, intermolekuláris kölcsönhatások,
jellemző paramétereik. Szerves kémiai reakciók
hidrogénkötés, dipól-dipól, dipól-indukált dipól osztályozása a támadó ágens és a reakciók típusa
és dipól-dipól kölcsönhatások.
alapján. Elemi reakciók. Átmeneti állapot és
jellemzése, aktiválási szabadentalpia fogalma,
4. hét:
kinetikai és termodinamikai paraméterek. Több
Előadás: Alkánok és cikloalkánok konformációs
lépeses reakciók (sorozatreakciók),
viszonyaik. Az izoméria alapjai: konstitúciós,
intermedierek. Hammond-elv. Párhuzamos
konformációs és konfigurációs izomerek
(versengő) reakciók. Termodinamikai és
Előadás:
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kinetikai kontroll. Reaktivitás és szelektivitás.
Reagensek és reaktív intermedierek.
Önellenőrző teszt

előállítása. Aromaticitás és értelmezésé,
feltételei. Semleges és töltessél rendelkező
homo- és heteroaromás rendszerek.

7. hét:

11. hét:

Előadás: Az

Előadás: Aromás

alkánok fizikai és kémiai sajátságai.
Az alkánok fizikai tulajdonságait és befolyásoló
tényezői.
Az. alkánok kémiai tulajdonságai, gyökös
szubsztitúció, láncreakció. Statisztikus
termékarány, regioszelektív halogénezés és
értelmezése a gyökstabilitások alapján az
alkánok halogénezésében. Alkánok szulfonálása,
szulfoklórozása, nitrálása, oxidációja, az éges
folyamata. Petrolkémiai alapfolyamatok
(pirolízis, krakkolás, izomerizáció) és vegyipari
jelentőségük. Előfordulásuk és legfontosabb
előállításaik. Sav-bázis tulajdonságok, Bronsted-,
Lewis-fele sav-bázis elmélet alapjai és szerves
kémiai vonatkozásai, „hard” és „soft” savak és
bázisok. Szteroidok.

elektrofil szubsztitúció
alapesetei (halogénezés, nitrálás, szulfonálás,
Friedel-Crafts acilezés és -alkilezés) és
reakciomechanizmusa. Szubsztituensek hatása az
aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók
sebességi viszonyaira (reaktivitás) és az
irányítási szabályok (regioszelektivitás).
12. hét:
Öt- és hattagú heteoaromás
alapvegyületek elektrofil szubsztitúciós reakciói.
Monociklusos aromás szénhidrogének addíciós
reakciói. Alkil oldalláncot tartalmazó aromás
szénhidrogének reakciói, a benzil-típusú reaktív
intermedierek stabilitásának értelmezésé.
Policiklusos aromás szénhidrogének fontosabb
képviselői.
Előadás:

8. hét:
Előadás: Alkének,

cikloalkének, di- és poliének
szerkezete, kötésrendszere. Gátolt
rotáció,E/Zizoméria. Alkének és cikloalkének
fizikai és kémiai tulajdonságai. Elektrofil és
gyökös addíciós reakciók és gyakorlati
jelentőségük. Markovnyikov-szabály és
értelmezése.Anti-Markovnyikov orientáció.
Polimerizáció és típusai. Allil helyzetű
szubsztitúció, allil-típusú reaktív intermedierek
stabilitása.

13. hét:

Szénhidrogének halogénszármazékainak
csoportosítása, kötésrendszerük jellemzése.
Fizikai tulajdonságaik. A szénhidrogéncsoport
szerkezetének és a halogén minőségének szerepe
a CHlg kötés erősségében, kapcsolata a
reakciókészséggel és a jellemző kémiai
reakciókkal. Csökkent, normál és fokozott
reakciókészségű halogenidek. Nukleofil
szubsztitúció és alapmechanizmusai (SN1 és
SN2), alkalmazásuk különböző funkciós
9. hét:
csoportok kialakítására. Eliminációs reakciók, αElőadás: Alkének π-kötes felszakadásával, illetve és β-elimináció, β-elimináció
lánchasadással járó oxidációs reakciói. Konjugált alapmechanizmusai (E1, E2 és E1cB).
diének addíciós reakciói, részleges és teljes
addíció. 1,2- és 1,4-addíció és értelmezése
14. hét:
kinetikai és termodinamikai kontroll alapján.
Előadás: Halogénvegyületek reakciója fémekkel.
Diels-Alder cikloaddíció. Alkének, cikloalkének, Alifás és aromás halogénvegyületek előállítása.
diének előállítása.
Fémorganikus vegyületek kémiájának alapjai.
Kötésrendszerük, az „umpolung” fogalma.
10. hét:
Fémorganikus vegyületek reaktivitása,
Előadás: Alkinek kötésrendszere, stabilitásuk és
előállításuknál alkalmazandó körülmények.
kémiai tulajdonságaik. C-H savasság, az abból
Karbanionok, mint bázisok és C-nukleofilek,
eredő reakciók (pl.: etinilezes). Addíciós
jelentőségük a C-C kötés kiépítésében. Grignardreakciók és jelentőségük. Az acetilén vegyipari
vegyületek és alkalmazásuk. Fémorganikus
szerepe, kőszénbázisú vegyipar. Alkinek
vegyületek előállítása és egymásba alakítása,
Előadás:
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transzmetallálás.

Követelmények
Követelményszint: Az előadáson elhangzott ismeretek elégséges szintű elsajátítása.
A vizsgára való jelentkezés feltétele: Az aláírás megszerzése, amihez az előadások min. 30 %-nak
látogatása kötelező. Ennek ellenőrzése az eLearning rendszeren keresztül, elektronikus formában
történik.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat. A távoktatás
keretében a kurzus követelményei nem változtak az eddigi tantermi képzéshez képest, csak a
tananyag átadásának módja került átalakításra. Az előadások látogatása 30 %-ban kötelező, a
részvételt az elearning rendszer naplózza. A moodle kurzusok saját tanulási célra használhatók fel,
azt a hallgatók nem oszthatják meg az interneten, és nem terjeszthetik.
A hallgatók a vizsgáztatásról részletes tájékoztatást a kurzus oktatójától a Neptunon és az elearning
rendszeren keresztül kapnak.

Szerves Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVES KÉMIA GYAKORLAT I.
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Szeminárium: 14
Gyakorlat: 42
1. hét:
Balesetvédelem. A szerves
vegyületekben előforduló főbb funkciós
csoportok áttekintése.
Gyakorlat: Felszerelés átvétele, balesetvédelmi
oktatás, laborrend ismertetése.
Szeminárium:

2. hét:
Átkristályosítás. Szűrési
módszerek. Szilárd anyagok és folyadékok
szárítása.
Gyakorlat: Acetanilid átkristályosítása vízből.
Szeminárium:

Gravitációs és vákuumszűrés.Szilárd anyag
szárítása.
Önellenőrző teszt
3. hét:
Szeminárium: Alkánok,

alkének, alkinek
nevezéktana.
Gyakorlat: Benzanilid átkristályosítása
metanolból. Gravitációs és vákuumszűrés.Szilárd
anyag szárítása.
Önellenőrző teszt
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4. hét:
Olvadáspontmérés és
vékonyrétegkromatográfia (VRK).
Hozamszámítás.
Gyakorlat: Az átkristályosított vegyületek
tisztaságának ellenőrzése olvadáspontméréssel és
vékonyrétegkromatográfiával (VRK).
Hozamszámítás.

Önellenőrző teszt

Önellenőrző teszt

Gyakorlat:

Szeminárium:

5. hét:

9. hét:
Szeminárium:

Szennyezett benzoesav tisztítása folyadékfolyadék extrakcióval. VRK gyakorlati
alkalmazásai, az Rf értéket befolyásoló tényezők,
gyakorló feladatok.
Szennyezett benzoesav tisztítása folyadékfolyadék extrakcióval. Az elválasztás
sikerességének ellenőrzése VRK-val.

Desztilláció légköri nyomáson és
vákuumban.
Gyakorlat: Víz desztillációja légköri nyomáson és Önellenőrző teszt
vákuumban.
10. hét:
Szeminárium:

Önellenőrző teszt
6. hét:
Szeminárium:

Szeminárium:

Oszlopkromatográfia.Dinitrobenzol és acetanilid
oszlopkromatográfiás elválasztása.
Gyakorlat:

Gyakorlat:

Dinitrobenzol és acetanilid oszlopkromatográfiás
elválasztása, oszlopkromatográfia. Az elválasztás
sikerességének ellenőrzése VRK-val.

Nikotin kinyerése dohánylevélből.
Vízgőzdesztilláció, sóképzés.

Önellenőrző teszt

Önellenőrző teszt

11. hét:

Nikotin kinyerése dohánylevélből.
Vízgőzdesztilláció, sóképzés.

7. hét:
Szeminárium:

Koffein izolálása tealevélből. Extrakciós
módszerek.
Gyakorlat:

Koffein izolálása tealevélből. Extrakció,
folyadékok szárítása. A rotációs vákuumbebárló
készülék használatának elsajátítása.
Önellenőrző teszt
8. hét:
Szeminárium:

Szénhidrogének
(kémcsőkísérletek):Szénhidrogének reakciója
brómmal. Szénhidrogének reakciója brómmal
UV fény jelenlétében. Aromás szénhidrogének
Friedel-Crafts-próbája. Telítetlen szénhidrogének
Baeyer-próbája. Az ismeretlen meghatározásának
menete.
Szeminárium:

Gyakorlat:

Szénhidrogének
kémcsőkísérletei:Szénhidrogének reakciója
brómmal. Szénhidrogének reakciója brómmal
UV fény jelenlétében. Aromás szénhidrogének
Friedel-Crafts-próbája. Telítetlen szénhidrogének
Baeyer-próbája. Ismeretlen meghatározása.

Folyadék-folyadék extrakció alkalmazása amdinitrobenzol és am-nitroanilin keverékének
elválasztásában. Folyadékok szárítása.

Önellenőrző teszt

Gyakorlat:

12. hét:

Folyadék-folyadék extrakció alkalmazása amdinitrobenzol és am-nitroanilin keverékének
elválasztásában. Az elválasztás sikerességének
ellenőrzése VRK-val.

Szeminárium:

Halogénezett szénhidrogének előállítása és
reaktivitása.
Szénhidrogének halogénszármazékai
16
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(kémcsőkísérletek):
Halogénszármazékok Beilstein-próbája.
Halogénszármazékok alkoholos ezüst-nitrátpróbája.
Gyakorlat:

Szénhidrogének halogénszármazékainak
kémcsőkísérletei:
Halogénszármazékok Beilstein-próbája.
Halogénszármazékok alkoholos ezüst-nitrátpróbája.

Gyakorlat:
terc-Butil-klorid

előállítása és frakcionálása.

Önellenőrző teszt
14. hét:
Szeminárium:

Az alapvető laboratóriumi műveletek
összefoglaló áttekintése.
Gyakorlat:

A felszerelés tisztítása, leadása,
eredményhirdetés.

Önellenőrző teszt
13. hét:
Halogénezett szénhidrogének
előállítása és reaktivitása.terc-Butil-klorid
előállítása és frakcionálása.
Szeminárium:

Követelmények
Követelményszint: A gyakorlatok és a zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése.
Évközi számonkérés: Zárthelyi dolgozatok a gyakorlatok elméleti anyagából, és a korábbi
gyakorlatok kísérleti megfigyeléséből.
Aláírás: a gyakorlati tematika teljesítése.
Érdemjegy javítás: gyakorlati érdemjegy javítása a TVSz alapján csak a gyakorlat újbóli
felvételével lehetséges.
A laboratóriumi gyakorlat negyedévre tömbösítve lesz megtartva.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Kedves Hallgatók!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a GYTK döntése szerint a TTK-n oktatott tárgyak szervezésére,
számonkérésére a TTK-n kiadott dékáni utasítás vonatkozik.
A TTK dékáni utasítás szerint a személyes jelenlétet igénylő laboratóriumi gyakorlatok esetén az
oktató a szakfelelőssel és az intézeti oktatási felelőssel közösen dönthet azok tömbösített
lebonyolításáról a Kar intézeteiben a rendkívüli oktatási időszak egy későbbi időpontjában,
amennyiben azt az akkor aktuális járványhelyzet lehetővé teszi. Ha a járványhelyzet miatt a
hallgatók személyes megjelenése július 31-ig nem valósítható meg, és az aktuális járványhelyzet
alapján vélelmezhető, hogy az később sem lehetséges, az oktató köteles a hallgatókat tájékoztatni a
tárgy átütemezéséről, vagy a tárgy távoktatási megtartásáról az augusztus 31-i határidőig.
Ezek alapján a Szerves kémia I. laboratóriumi gyakorlat (GYKSZ02G2-2cs) a II. negyedéves
csoportnak tömbösítve, rövidített tematikával kerül lebonyolításra személyes hallgatói jelenléttel,
amennyiben az aktuális járványhelyzet azt lehetővé fogja tenni. Amennyiben ez július 31-ig nem
valósítható meg, és feltételezhetően augusztus 31-ig nem kerülhet sor a gyakorlat lebonyolítására,
úgy távoktatásban kerül megtartásra a kurzus. Az I. negyedéves csoport (GYKSZ02G2-1cs)
esetében ugyanezek az irányelvek , de tekintettel arra, hogy a gyakorlatok nagy része még a
vészhelyzet előtt megvalósult, személyes jelenléttel, mindössze 1 alkalommal kívánunk
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laborgyakorlatot tartani (8 óra/alkalom.)
Amint utasítást kapunk a gyakorlatok lebonyolíthatóságáról, azonnal tájékoztatni fogjuk a
hallgatókat, valamint közzétesszük a rövidített tematikát is.
Addig is, a gyakorlathoz tartozó szemináriumok hetente (kivéve amikor az aktuális héten
elmaradna a gyakorlat, pl.: nagypéntek, május 1.) megtartásra kerülnek az eLearning rendszerben
minden kedden 16:00-18:00-ig. Szerencsére már sikerült demonstrációs videókat is készíteni egyes
feladatokhoz, valamint amihez elérhető külső forrásból videó, azokat is megjelenítjük az aktuális
szemináriumi előadás diáin.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVETLEN ÉS KVALITATÍV ANALITIKAI KÉMIA ELMÉLET
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 42
1. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
Atomok, molekulák, elemek, vegyületek.Vegyjel,

Beer törvény. Oldhatóság, oldhatósági szorzat. A
komplex egyensúlyok, a stabilitást megszabó
képlet, tényezők. A hard-soft (kemény-lágy) sav-bázis
elmélet alkalmazása az analitikai kémiában.

ionok, vegyületek elnevezése.
A periódusos rendszer.A periódusos rendszer
felépítése, kapcsolata az elektronszerkezet
kiépülésével. A periódusos rendszer mezői.
Kvalitatív analitikai kémia:
Kvalitatív analitikai kémia alapjai.Az

analitikai kémia
fogalma, kialakulása. A kvalitatív kémia analízis
feladata és módszerei. A minőségi kémiai
analízisben használatos fontosabb módszerek. A
kémiai reakciók csoportosítási lehetőségei:
gyakorlati szempontok, kémiai szempontok.
2. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
Rácstípusok.Az ion-, atom-,

réteg-, molekula- és
fémesrács legfontosabb jellemzői.
Az elemekről általában.Az elemek csoportosítása,
gyakoriságuk. Előállításuk fizikai és kémiai
(kohászati) módszerekkel. Nemfémes elemek
előállítása oxidációval. Fém-oxidok és
halogenidek redukciója szénnel, hidrogénnel,
fémekkel. Fém-halogenidek és karbonilok
hőbontása. Elemek kinyerése és tisztítása
elektrolízissel.
Kvalitatív analtikai kémia:

3. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
A hidrogén.Atomi és fizikai

sajátságok,
előfordulásuk, kémiai tulajdonságok. A
deutérium és trícium. Előállítás és felhasználás.
A nemesgázok (18. csoport).A nemesgázok atomi és
fizikai sajátságai, előfordulása, kémiai
tulajdonságai. A nemesgáz klatrátok.
Kvalitatív analitikai kémia:

A kémiai reakciók csoportosítása az analitikai
kémia szempontjai szerint: általános-, csoport-,
specifikus és szelektív reakciók fogalma,
példákkal. A szelektivitás növelésének
lehetőségei: maszkirozás.
A minőségi kémiai analízis előkészítő műveletei:
a mintavétel, homogenizálás, oldás.
4. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
A halogének (17. csoport).A halogén

elemek
előfordulása, fizikai és kémiai tulajdonságai. A
halogén elemek hidrogén- és oxigénvegyületei,
oxosavai. Az oxosavak szerkezete és erőssége.
Előállításuk és felhasználásuk.

A kémiai reakciók csoportosítása az analitikai
kémia szempontjai szerint: sav-bázis-, redoxi- és Kvalitatív analitikai kémia:
komplexképződéssel, színváltozással és
Az anionok csoportosítása.A csoportosítás
csapadékképződéssel járó reaciók. A Lambertlehetőségei, szervetlen kémiai alapjai. A
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csoportreakciók összefoglalása, egyéb
csoportosítási lehetőségek.

8. hét:

5. hét:

csoport elemeinek előfordulása, fizikai és kémiai
tulajdonságai. Oxidok és származékaik. Az
alumínium előállítása és felhasználása. A
legfontosabb vegyületeik.

Előadás: Szervetlen kémia:
A III. oszlop főcsoportjának (13. csoport) elemei. A 13.

Előadás: Szervetlen kémia:
A kalkogén elemek (16. csoport).A kalkogén

elemek
előfordulása, fizikai és kémiai tulajdonságai. A
kalkogén elemek hidrogénvegyületei. A víz és a
vízlágyítás. A kalkogén elemek
oxigénvegyületei, oxosavai. Az elemek
előállítása és felhasználása.

Kvalitaítív analitikai kémia:
A kationok csoportosítása.A csoportosítás

lehetőségei, szervetlen kémiai alapjai.
Rendszeres minőségi elemzés. A Fresenius-rendszer.A

szulfidok fő típusai, oldhatóságuk pH függésének
elméleti háttere.

Kvalitatív analitikai kémia:
Az anionok 1. osztálya: a karbonát-,

hidrogénkarbonát-, szilikát-, szulfid-, poliszulfid, szulfit-, tioszulfát- és hipokloritionok reakciói, 9. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
ezek alkalmazása az ionok kimutatásában,
Az s-mező (1-2.csoport) elemei.Az alkálifémek fizikai
elválasztásában.
és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk,
előállításuk és felhasználásuk. Az alkálifémek
6. hét:
oldódása cseppfolyós ammóniában. Az
Előadás: Szervetlen kémia:
A nitrogéncsoport (15. csoport).A nitrogéncsoport
alkálifémek kovalens vegyületei,
elemeinek előfordulása, fizikai és kémiai
komplexvegyületei, koronaéterek és kriptándok.
tulajdonságai. Vegyületeik fő típusai. Az
Az alkálifém szerepe a biológiai rendszerekben.
ammónia előállítása és alkalmazásai. Oxidok és Kvalitatív analitikai kémia:
A kationok 1. osztálya: az ezüst-, ólom-, higany(I)-,
oxosavak szerkezete, kémiai tulajdonságaik,
gyakorlati jelentőségük. Az elemek előállítása és higany(II)-, réz-, bizmut- és kadmiumionok
reakciói és elválasztásuk.
felhasználása.
Kvalitatív analitikai kémia:
Az anionok 2. osztálya: a borát-,

foszfát-, szulfát-,
fluorid, bromát- és jodátionok reakciói, ezek
alkalmazása az ionok kimutatásában,
elválasztásában.

10. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:

Az alkáliföldfémek fizikai és kémiai
tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk és
felhasználásuk. Az alkáliföldfémek fontosabb
vegyületei: hidridek, halogenidek, oxidok,
hidroxidok és ásványi savakkal alkotott sók,
komplexek.

7. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
A IV. oszlop főcsoportjának (14. csoport) elemei.A 14.

csoport elemeinek előfordulása, fizikai és kémiai
tulajdonságai. A szén és szilícium kémiájának
jellemző vonásai. A szénvegyületek fő típusai. A
szilícium főbb vegyületei. Oxidok, oxosavak és
származékaik. Az elemek előállítása és
felhasználása.
Kvalitatív analitikai kémia:
Az anionok 3. és 4. osztálya: a

Kvalitatív analitikai kémia:

Tiosavak, tiobázisok, tiosók.
A kationok 2. osztálya: anionképző félfémek, arzenit,
arzenát, tetrakloro-antimonát(III), hexakloroantimonát(V), tetrakloro-sztannát(II) és
hexakloro-sztannát(IV) ionok reakciói és
elválasztásuk.

klorid-, bromid-, jodid, cianid- és rodanid-, valamint a nitrit-, nitrát-,
acetát-, klorát-, perklorátionok és a peroxid
reakciói, ezek alkalmazása az ionok
kimutatásában, elválasztásában.

11. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
A d-mező (3-12.csoport) elemei: az átmeneti fémek
általános jellemzése.Az átmenetifémek

elektronszerkezete, az oxidációs szám, az atomés ionméret változása. Az átmenetifémek
vízszintes és függőleges hasonlósága. Az
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átmenetifémek fizikai és kémiai tulajdonságai,
előfordulásuk, előállításuk. A hard-soft (keménylágy) sav-bázis elmélet alapjai. Az átmeneti
fémek ionjai vizes oldatokban, a hidratált
kationok, oxokationok és oxoanionok
létezésének feltételei. Az izo- és heteropolisavak
képződése.
Kvalitatív analitikai kémia:
A kationok 3. osztálya: nikkel-,

kobalt-, vas(II)-,
vas(III)-, mangán- (permanganát), króm(III)(kromát), alumínium- és cinkionok reakciói és
elválasztásuk.

Kvalitatív analitikai kémia:
A kationok 5. osztálya: a nátrium-,

12. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
A d-mező elemei.A króm, molibdén,

valamint a
mangán fizikai és kémiai tulajdonságai,
előfordulásuk, előállításuk és felhasználásuk. A
mangán eltérő oxidációs állapotú vegyületei és
gyakorlati jelentőségük. A molibdén és a mangán
biológiai szerepe.
A vas, kobalt és nikkel fizikai és kémiai
tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk és
felhasználásuk. A vas- és acélgyártás kémiája. A
vas biológiai szerepe.
Kvalitatív analitikai kémia:
A kationok 4. osztálya: kalcium-,

kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és
felhasználásuk. A platinafémek szerepe a
gyógyászatban.
A réz, ezüst és arany fizikai és kémiai
tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk és
felhasználásuk. A réz szerepe a biológiai
rendszerekben, az ezüst és arany gyógyászati
alkalmazásai.
A cink, kadmium és higany fizikai és kémiai
tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk és
felhasználásuk. A cink biológiai szerepe.
kálium-, lítium-,
magnézium- és ammóniumionok reakciói és
kimutatási lehetőségeik.
14. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:
Az f-mező elemei: a lantanoidák és
aktinoidák.Elektronszerkezet, a

tulajdonságok
változása a perióduson belül. A tórium és az urán
szerepe az atomenergia hasznosításában. A
ritkaföldfémek és egyéb rádioaktív izotópok
alkalmazása a gyógyászatban
Kvalitatív analitikai kémia:
Az összetett analízis menete.Egyszerűbb elválasztási

lehetőségek a minőségi kémiai elemzés során. A
kationok Fresenius-féle elválasztási rendszerének
összefoglalása. A csapadékok oldásának
lehetőségei, csatolt egyensúlyok.

stroncium-,
báriumionok reakciói és elválasztásuk.
13. hét:
Előadás: Szervetlen kémia:

A platinafémek (Ru, Rh, Pd; Os, Ir, Pt) fizikai és
Követelmények
Két részre tagolódik az előadás anyaga:
Szervetlen kémia (heti 2 óra)
A) A p-mező elemei
B) Az s-, d- és f-mező elemei (a kapcsolódó bioszervetlen kémiai ismeretekkel)
Kvalitatív analitikai kémia(heti 1 óra):
Az anionok és kationok minőségi analitikai kémiája (szorosan kapcsolódik a gyakorlat anyagához,
ezért az előadás látogatása kötelezően ajánlott)
Tantárgyi követelmény:
Kollokvium: írásbeli beugró + szóbeli
Beugró:
1) 10 vegyület képletének megadása
2) 3 reakcióegyenlet rendezése
3) A kationok osztályba sorolásának sémája
Sikeres a beugró:
1) legalább 8 helyes képlet
2) legalább 2 helyesen rendezett egyenlet
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3) a kationok osztályba sorolása legalább 80 %-osan jó
(összességében legalább 20 pont elérése a 25 pontból)
Sikeres beugró után:szóbeli vizsga: 1 tétel szervetlen kémiából és 1 tétel kvalitatív analitikai
kémiából.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat.
A távoktatás keretében a kurzus követelményei nem változtak az eddigi tantermi képzéshez képest,
csak a tananyag átadásának módja került átalakításra. Az előadások látogatása nem kötelező, a
szemináriumokon való részvételt az elearning rendszer naplózza. A moodle kurzusok saját tanulási
célra használhatók fel, azt a hallgatók nem oszthatják meg az interneten, és nem terjeszthetik.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: SZERVETLEN ÉS KVALITATÍV ANALITIKAI KÉMIA GYAKORLAT
Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Szeminárium: 14
Gyakorlat: 70
1. hét:
1) A laboratóriumi munkarend
megbeszélése
2) Balesetvédelmi oktatás
3) A felszerelések átvétele
4) Hidrogén előállítása Kipp-készülékben, a
hidrogén meggyújtása (bemutatás)
5) Kálium-klorát reakciója kénnel és
vörösfoszforral (bemutatás)
6) Kén-hidrogén reakciója kéndioxiddal(bemutatás, olvasmány)
7) Kén oldódása ammónium-szulfidban
(bemutatás)
Gyakorlat:

készülékben
5) Elemek égése oxigénben (oxigén
gázpalackból) (négyesével)
6) A hidrogén-peroxid reakciói
7) A hidrogén-peroxid kimutatása
8) Kén-hidrogén és kén-hidrogénes víz
előállítása, a H2S kimutatása (olvasmány)
9) A kénsav kémiai tulajdonságai
3. hét:

1) Nitrogén előállítása
2) Az ammónia oxidálása halogénekkel
(négyesével)
3) Ammónia oldódása vízben (szökőkút kísérlet)
2. hét:
(bemutatás)
Gyakorlat: 1) A klór előállítása (~2 g KMnO4-ból 4) Nitrogén-monoxid előállítása és tulajdonságai
kiindulva) és reakciója fémekkel (négyesével)
(bemutatás)
2) Alkáli-klorid, -bromid és -jodid reakciója
5) Ammónia cseppfolyósítása, anyagok oldódása
tömény kénsavval
cseppfolyós ammóniában (bemutatás)
3) A hipoklorition reakciói
6) Salétromossav előállítása és tulajdonságai
4) Oxigén előállítása csiszolatos gázfejlesztő
7) Kísérletek salétromsavval
Gyakorlat:
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4. hét:
1) Foszfor-pentaoxid reakciója vízzel
2) Kísérletek vörös és fehér foszforral
3) A szén-dioxid tulajdonságai négyesével)
4) A szén-monoxid előállítása és tulajdonságai
(kb. 20 g HCOONa-ból) (négyesével)
5) Kísérletek bórsavval
6) Alkálifémek és alkáliföldfémek reakciója
vízzel (négyesével)
7) Az alumínium, ón és ólom kölcsönhatása
savakkal és lúgokkal
8) A vas, réz és cink kölcsönhatása savakkal és
lúgokkal
9) A kálium-permanganát oxidáló tulajdonsága
Gyakorlat:

(hidrogén-foszfát-, dihidrogén-foszfát-), fluorid-,
bromát-, jodát-ionok. (Nincs kiadva együtt
szulfit- és szulfátion.)
7. hét:

1) Bromid-és jodidionok egymás
melletti kimutatása klórosvízzel
2) Kloridionok kimutatása bromid-és jodidionok
mellett (Berg-reakció)
3) Ismeretlen: Két anion kimutatása egymás
mellett oldatból az anionok I–III. osztályából A
lehetséges ionok köre: karbonát-, szulfid-,
szulfit-, szulfát-, foszfát- (hidrogén-foszfát-,
dihidrogén-foszfát-), fluorid-, bromát-, jodát-,
klorid-, bromid-, jodid-ionok.(Nincs kiadva
együtt szulfit- és szulfátion.)
5. hét:
4) Szorgalmi ismeretlen: 1 vagy 2 anion kimutatása
Gyakorlat: 1) A reakciók gyakorlati csoportosítása egymás mellett oldatból az anionok I–III.
(olvasmány)
osztályából A lehetséges ionok köre: karbonát-,
2) Az ionok csoportosítása (olvasmány)
szulfid-, szulfit-, szulfát-, foszfát- (hidrogén3) Az anionok reakciói (olvasmány)
foszfát-, dihidrogén-foszfát-), fluorid-, bromát-,
4) Az anionok I. osztálya (olvasmány)
jodát-, klorid-, bromid-, jodid-ionok.(Nincs
5) A karbonát-, hidrogén-karbonát-, a szilikát-, a kiadva együtt szulfit- és szulfátion.)
szulfid-, poliszulfid- és a szulfitionok reakciói
6) Halogenátionok megkülönböztetése
8. hét:
7) Tisztasági vizsgálat kémiai módszerekkel
Gyakorlat: 1) Az anionok IV. osztálya
(olvasmány)
(olvasmány)
8)Tisztasági vizsgálat:Bromát szennyezés
2) A nitrit-, a nitrát-és a klorátionok (A
vizsgálata kálium-bromidban
klorátionok 5. próbája bemutatás)
3) Nitrit-és nitrátionok kimutatása Griess–
6. hét:
Ilosvay reagenssel
Gyakorlat: 1) Az anionok II. osztálya (olvasmány) 4)Ismeretlen:Szilárd formában kiadott alkálifémsó
2) A foszfát-, a szulfát-, a fluorid-, a bromát- és a keverék 2 ismeretlen anionjának kimutatása. A
jodátionok reakciói
lehetséges ionok köre:karbonát-, szulfid-, szulfit3) Ortofoszfátionok eltávolítása vizes oldatokból , szulfát-, foszfát- (hidrogén-foszfát-, dihidrogén4) Az anionok III. osztálya (olvaszmány)
foszfát-), fluorid-, bromát-, jodát-, klorid-,
5) A klorid-, a bromid- és a jodidionok reakciói bromid-, jodid-, nitrit-, nitrát-ionok.(A következő
6)Ismeretlen: Szilárd formában kiadott
anionpárok nincsenek kiadva: szulfit- és
alkálifémsó ismeretlen anionjának kimutatása az szulfátion; bromid- és nitrátion; jodid- és
anionok I-II. osztályából. A lehetséges ionok
nitrátion.)
köre: karbonát-, hidrogén-karbonát-, szulfid-,
5) Szorgalmi ismeretlen:1 vagy 2 anion kimutatása
szulfit-, szulfát-, foszfát- (hidrogén-foszfát-,
oldatból az előbbiek figyelembevételével.
dihidrogén-foszfát-), fluorid-, bromát-, jodátionok. (Nincs kiadva együtt szulfit- és
9. hét:
szulfátion.)
Gyakorlat: 1) A kationok I. osztálya (olvasmány)
7) Szorgalmi ismeretlen: Egy anion kimutatása
2) A kationok I. osztályának reakciói: A réz(II)-,
oldatból az anionok I-II. osztályából. A
az ezüst(I)-, a kadmium(II)-, a higany(II)-, a
lehetséges ionok köre: karbonát- (hidrogénhigany(I)-, azólom(II)-és a bizmut(III)ionok
karbonát-), szulfid-, szulfit-, szulfát-, foszfátreakcói
Gyakorlat:
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3) Ismeretlen:2 kation kimutása egymás mellett
oldatból a kationok I. osztályából. A lehetséges
ionok köre: réz(II)-, az ezüst(I)-, a kadmium(II)-,
a higany(II)-, a higany(I)-, azólom(II)-és a
bizmut(III)ionok(Nincs együtt kiadva :
higany(I)- és higany(II)ion; réz(II)- és
higany(I)ion)
4) Szorgalmi ismeretlen: I.osztálybeli 1 vagy 2
kation kimutatása oldatból (Nincs együtt kiadva :
higany(I)- és higany(II)ion; réz(II)- és
higany(I)ion)
10. hét:
1) A kationok III. osztálya
(olvasmány)
2) A kationok III. osztályának reakciói:A
nikkel(II)-, a kobalt(II)-, a vas(II)-, a vas(III)-, a
mangán(II)-, a króm(III)-, a cink(II)-és az
alumínium(III)ionok reakciói
3) Átmenetifém-cianidokés cianokomplexek
képződéseés vizsgálata
4) Néhány ion kimutatása szerves reagenssel
5) Kromát- és dikromátionok képződése és
tulajdonságai
6) Permanganátionok képződése
7) A 3d átmenetifémek oxidációs állapotai vizes
oldatokban (olvasmány)
8) Tisztasági vizsgálat: Ólom szennyezés vizsgálata
bórsavban
9) Tisztasági vizsgálat:Ezüst szennyezés vizsgálata
bázisos bizmut(III)-nitrátban
Gyakorlat:

12. hét:
1) A kationok IV. osztálya (olvasmány)
2) A kationok IV. osztályának reakciói: A
kalcium(II)-, a stroncium(II)- és a
bárium(II)ionok reakciói
3) A stroncium(II)- és a bárium(II)ionok
kimutatása nátrium-rodizonáttal.
4) A kationok V. osztálya (olvasmány)
5) A kationok V. osztályának reakciói: A lítium-,
a nátrium-, a kálium-, az ammónium-és a
magnéziumionok reakciói
6) Vízben rosszul oldódóalkálifémsók vizsgálata
7) Nyomnyi mennyiségű ammónia kimutatása
(bemutatás)
8) Ismeretlen: 2 egymás melletti komponens
kimutatása oldatból a kationok I., III., IV. és V.
osztályából Az egyik komponens réz(II)-,
ezüst(I)-, kadmium(II)-, higany(I)-, higany(II)-,
ólom(II)-, bizmut(III)-, nikkel(II)-, kobalt(II)-,
vas(II)-, vas(III)-, mangán(II)-, króm(III)-,
cink(II)- vagy alumínium(III)ion, míg a másik
kalcium(II)-, stroncium(II)-, bárium(II)-,
ammónium-, lítium-, nátrium- vagy káliumion
lehet.
9) Szorgalmi ismeretlen: Megegyező összetételű az
ismeretlennel.
Gyakorlat:

13. hét:

1) A csoportreakciókösszefoglalása
(olvasmány)
2) Összetett anyagok analízise a csoportreakciók
segítségével (olvasmány)
11. hét:
3) Ismeretlen anyagok azonosítása (olvasmány)
Gyakorlat: 1) Arzén szennyezés kimutatása
4) Ismeretlen: Összetett kvalitatív analitikai
Sanger-Black-próbával (bemutatás)
feladat önálló végrehajtása: Kétkomponensű
2) Tisztasági vizsgálat:Vas szennyezés vizsgálata szilárd keverék összetevőinek kimutatása (kation
citromsavban
és anion; A két komponensben vagy a kation,
3) Ismeretlen:2 egymás melletti komponens
vagy az anion azonos, így összesen 3 ion
kimutatása oldatból a kationok III. osztályából. A mutatandó ki. A kationok lehetséges köre: réz(II)-,
lehetséges ionok köre: nikkel(II)-, kobalt(II)-,
ezüst(I)-, kadmium(II)-, higany(II)-, ólom(II)-,
vas(III)-, mangán(II)-, króm(III), cink(II)-,
bizmut(III)-, nikkel(II)-, kobalt(II)-, vas(III)-,
alumínium(III)ion.
mangán(II)-, króm(III)-, cink(II)-,
4) Szorgalmi ismeretlen: 1 vagy 2 egymás melletti alumínium(III)-, kalcium(II)-, stroncium(II)-,
komponens kimutatása oldatból a kationok III.
bárium(II)-, ammónium-, lítium-, nátrium- vagy
osztályából. A lehetséges ionok köre: nikkel(II)-, káliumion, de nincs kiadva együtt két IV., vagy
kobalt(II)-, vas(III)-, mangán(II)-, króm(III),
két V. osztálybeli kation. Az anionok lehetséges
cink(II)-, alumínium(III)ion.
köre: karbonát- (hidrogén-karbonát-), szulfát-,
foszfát- (hidrogén-foszfát-, dihidrogén-foszfát-),
fluorid-, klorid-, bromid-, jodid-, nitrát-ionok, de
Gyakorlat:
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a feltüntetett deprotonált és protonált formák
között nem kell különbséget tenni
5) A felszerelések leadása.

Követelmények
A tárgyat a 2. félévben hirdetjük meg heti 1 óra szeminárium és 5 óra laboratóriumi gyakorlat
formájában. A szemináriumok célja a következő gyakorlatok előkészítése.
A tárgyat heti 1 óra szeminárium és 5 óra laboratóriumi gyakorlat formájában hirdetjük. A
szemináriumok célja a következő gyakorlatok előkészítése.
A gyakorlatokra történő felkészültséget, a korábban elsajátított anyagrészek ismeretének mélységét
(hangsúlyozottan számon kérve a vegyjelek, képletek ismeretét) a gyakorlatok első részében (25-30
perc) írásban ellenőrizzük. Ezen írásbeli munkákban nyújtott teljesítmény lényeges részét képezik a
gyakorlati jegynek. Az ismeretlenek elemzésére osztályzatot adunk. A tisztasági
vizsgálatokat„elfogadható”, vagy„nem elfogadható” minősítéssel értékeljük. A szorgalmi
ismeretlenek jó eredményei pozitívan befolyásolják a végső eredményt. A laboratóriumi munkáról
jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek színvonalát a gyakorlati jegy megállapításánál szintén
figyelembe vesszük.
A gyakorlat teljesítésének feltételei:

1) részvétel minden gyakorlaton (egyszeri indokolt hiányzás esetén a pótlás lehetőségét biztosítjuk)
2) jegyzőkönyvek gyakorlatra való előkészítése, és a gyakorlaton a jegyzőkönyv vezetése
3) valamennyi ismeretlen meghatározása
4) valamennyi tisztasági vizsgálat elvégzése
5) az ismeretlenekre kapott jegyek átlaga ≥ 2,0
6) a gyakorlat elején írt zárthelyi dolgozatok összpontszámának legalább 50 %-nak megszerzése
A gyakorlati jegyet alapvetően két eredmény határozza meg:
1) a kis zh-k összesített pontszáma hány %-a az elérhető összpontszámnak
2) az ismeretlenekre kapott jegyek, a tisztasági vizsgálatra kapott jegy és a plusz ismeretlenekkel
szerzett 5-ös jegyek átlaga.
Az értékelésnél azonban figyelembe vesszük a gyakorlati és szemináriumi munkát (bemutató
kísérletekben való részvétel stb.), valamint a jegyzőkönyv minőségét.
A gyakorlatra “aláírás megtagadva” beírás kerül, ha nem éri el a kívánt szintet
1) a gyakorlati munka (kétszeri hiányzás a gyakorlatról, a gyakorlatra rendszeresen nem előkészített
jegyzőkönyv stb.)
2) az elméleti munka (a zh-k összesített pontszáma nem éri el az összpontszám 30 %-át )
Ebben az esetben a gyakorlati jegy csak a gyakorlat újbóli felvételével javítható.
Ha a gyakorlati munka megfelelő, de az elméleti felkészültség nem (a kis zárthelyi dolgozatok
összesített pontszáma: 30 % < pontszám < 50 %), akkor a gyakorlati jegy elégtelen, ami a
vizsgaidőszakban egyetlen alkalommal javítható. A javítás módja: írásbeli beszámoló a gyakorlat és
a szeminárium elméleti anyagából.
További információk:honlapon (oktatás címszó alatt) található.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
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kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat.
A távoktatás keretében a kurzus követelményei nem változtak az eddigi tantermi képzéshez képest,
csak a tananyag átadásának módja került átalakításra. Az előadások látogatása nem kötelező, a
szemináriumokon való részvételt az elearning rendszer naplózza. A moodle kurzusok saját tanulási
célra használhatók fel, azt a hallgatók nem oszthatják meg az interneten, és nem terjeszthetik.

2. FEJEZET
II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI BIOKÉMIA II.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 38
Gyakorlat: 4
1. hét:
Előadás: Táplálkozás

biokémia (3 óra) Energia
szükséglet. Alapanyagcsere. A táplálék energia
tartalma. Energia raktározás és hőtermelés. A
fehérjék mint energia és N szolgáltatók. N
egyensúly. Esszenciális aminosavak.
Fehérjehiányos állapotok. Vegetarianizmus. A
fehérjetáplálás gondjai traumatizált betegekben,
idősekben és vesebetegekben. Szénhidrát és lipid
táplálás. Vitaminok. Szerkezet, biokémiai
funkció, kapcsolat a biokémiai funkció és a
hiánytünetek között. A táplálék inorganikus
esszenciális elemei (metabolizmus, funkció,
hiánytünet). Szteroidok, D-vitamin (1 óra):
Szteroid hormonok, epesavak, D-vitamin
szintézise és szerepük.
2. hét:
Orvosi lipidbiokémia (3 óra) Lipid
természetű struktúrák szerveződése. Kevert
micellák a bélcsatornában.Lipoproteinek a
vérplazmában. Koleszterol szintézis. A
koleszterol "mozgása" a szervezetben. Az LDL
receptor és génje. Koleszterol kiürülése a
szervezetből. Az emelkedett koleszterolszint
létrejöttének biokémiai magyarázata.. Az elhízás
biokémiai magyarázata.
A jelátviteli folyamatok biokémiája I. (1 óra)
Szabályozás fogalma, szintjei. A metabolikus, a
citokin, hormonális és az idegi szabályozás
Előadás:

jelentősége és összekapcsolódása. A sejtet
kívülről érő szignálok. Receptorok és jelátviteli
rendszerek
3. hét:
Előadás: A jelátviteli

folyamatok biokémiája II. (4
óra) Nem penetráló szignálok szignálútvonalai.
Ioncsatorna típusú receptorok. Hét
transzmembrán típusú receptorok. G fehérjék és
GTP-ázok. Az adenilát cikláz rendszer,
foszfolipáz C szignálút. Guanilát cikláz rendszer.
Tirozin kináz receptorok.
4. hét:
Jelátviteli folyamatok biokémiája III. (1
óra): Magreceptorok. A sejten belül zajló
jelátviteli útvonalak. Genomika (3 óra) Az
eukarióta génexpresszió szabályozásának
szintjei. Az aktív kromatin. A transzkripció
szabályozása. mRNS szintű szabályozás. A
transzláció szabályozása. Transzláció utáni
események. Génterápia: a biokémiai funkció
visszaállítása
Előadás:

5. hét:
Előadás: A sejtproliferáció

biokémiája (3 óra) A
sejtciklus és a mitotikus kaszkád. Az M-fázis
kináz. Protoonkogének termékei és funkcióik. Az
onkogénné válás biokémiai mechanizmusai.
Tumor szupresszor gének és biokémiai
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funkcióik. A terminális differenciálódás
biokémiai jellemzői. A természetes sejthalál
9. hét:
biokémiája. Neurobiokémia I. (1 óra): A központi Előadás: A véralvadás biokémiája (4 óra) A
idegrendszer anyagforgalma, a vér-agy gát.
véralvadás celluláris, humorális és vaszkuláris
aspektusai. Trombociták szerkezete, aktivációja,
6. hét:
adhéziója és aggregációja. A véralvadási faktorok
Előadás: Neurobiokémia II (4 óra): A KIR
osztályozása és szerepük a véralvadásban. Kanyagcseréjének jellegzetességei: energia nyerő vitamin függő faktorok. Az érfal szerepe a
folyamatok a neuronokban. Cukrok és keton
véralvadásban. Az alvadék lebontása.
testek felhasználása. Az ammónia toxikus
hatásainak biokémiai alapja. Hepatikus
10. hét:
enkefalopátia. Az oxigénhiány KIR-t károsító
Előadás: A máj biokémiája (4 óra)
hatásának biokémiai háttere. Vitaminok és
Biotranszformáció. Az alkoholfogyasztás
nyomelemek jelentősége. Sport hatása az agy
biokémiai következményei
energia ellátására. A KIR anyagcseréjének
jellegzetességei: szintetikus folyamatok a
11. hét:
neuronokban.
Előadás: Tavaszi szünet
7. hét:

12. hét:

Neurobiokémia III (1 óra): Az Alzheimer
kór biokémiai háttere és átfogó szemléletű
terápiás módszerének biokémiai alapja.
A stresszválasz alapjai (2 óra): Stressz állapot:
stressz fehérjék és stressz enzimek eukariota
sejtekben. A hősokk fehérjék fajtái, és szerepük a
sejtekben normál körülmények között.
Chaperonok és chaperoninok. Hsp 90 fehérjék
családja és szerepük. A hősokk gének
transzkripciójának szabályozása. Stressz
szignálok.
Vas és hem anyagcsere (1 óra): A vas transzportja
és raktározása a sejtekben. Vas-eloszlás és
kinetika. A vasfelhasználás molekuláris
szabályozása: a transzferrin receptor és ferritin
mRNS stabilitása, IRE kötődő fehérje.
Önellenőrző teszt

Előadás: A kötőszövet

Előadás:

8. hét:
Előadás: Vas

és hem anyagcsere II (2 óra): A
szabad vas veszélye: oxidatív stressz és védekező
mechanizmusok. Vas-hiányos állapot és
hemokromatózis. Hem fehérjék. A hem
szintézise és szabályozása. Hem lebontás:
epefestékek keletkezése, konjugálása kiürülése.
Hemoglobin (2 óra): A hemoglobin és mioglobin
összehasonlítása, az oxigénkötés szabályozása.
Globinok polimorfizmusa. Anomiás és
patológiás hemoglobinok.

biokémiája: funkció és
felépítés. Glükózaminoglikánok és
proteoglikánok. Kollagének: fajtái, felépítésük,
tulajdonságaik, genetikai eredetük. Az I. tipusú
kollagén szintézise. Kollagén monomerek
makromolekuláris szerveződése. A kollagén
szintézis zavarai. Kollagén bontó enzimek. IV.
tip. kollagenáz. Elasztin szerkezete, funkciója és
szintézise. Elasztáz. Fibronektinek szerkezete,
funkcionális egységei. Plazma és szöveti
fibronektinek. Fibronektinek receptorai:
integrinek és egyéb receptorok. Fibronektinek
szerepe. Egyéb adhéziós fehérjék (laminin,
entactin, trombospondin, von Willebrand faktor,
tenascin, stb). Sportbiokémia (2 óra):
Miofibrillumok felépitésében résztvevő
proteinek. Az erő keletkezésének molekuláris
mechanizmusa. Az izom energiaforrásai. Izom
metabolizmusa különböző intenzitású munka
esetén. Sport hatása.
13. hét:
Önellenőrző teszt
14. hét:
Gyakorlat: A máj
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Követelmények
A félév aláírásának feltétele a gyakorlat teljesítése.
Az előadások látogatása nem kötelező. A sikeres

vizsgához az előadások anyagának megértése
feltétlenül szükséges és ehhez az előadásokon való részvétel nyomatékosan ajánlott.
Az évközi számonkérések formája írásbeli. A félév során a hallgatók két dolgozatot írnak az
előadások anyagából, amivel 2x50 pont (összesen max. 100 pont) szerezhető. Mindkét dolgozat 20
db tesztkérdést tartalmaz.
Az évközi tesztek teljesítménye alapján a hallgatók bónusz pontokat gyűjthetnek: min. 50 pont
összegyűjtése esetén 5 bónusz pontot, min. 70 pont összegyűjtése esetén 10 bónusz pontot kapnak.
Ezek a pontszámok az év végi szigorlati dolgozat pontszámához adódnak hozzá.
Az évközi dolgozatok megírása nem kötelező, de ajánlott.
A félév során egy gyakorlat lesz, a 14. héten. A gyakorlat kötelező, aki a gyakorlatot nem végzi
el, félévi aláírást nem kaphat. Évismétlők számára a gyakorlat nem kötelező (ha azt korábban már
teljesítették).
Az év végi „A”, „B” és „C” vizsga is írásban történik. A dolgozatban a „Gyógyszerészeti
Biokémia” tantárgyat kérdezzük 40 db tesztkérdés formájában, összesen maximum 100 pont
szerezhető. A vizsgadolgozat eredményéhez adódnak hozzá a félév során szerzett bónusz pontok.
Az elégséges jegy megszerzéséhez 60 pont (60 %) szükséges, az osztályzatok 10 pontonként
emelkednek (60-67,5 elégséges, 70-77,5 közepes, 80-87,5 jó, 90-110 jeles). Sikertelen “C” vizsga
esetén a hallgatót a vizsgabizottság szóban is megkérdezi. Sikeres szóbeli felelet esetén a hallgató
legfeljebb elégséges érdemjegyet kaphat. A vizsgaidőszakban hetente egy vizsganapot biztosítunk a
hallgatók számára.
Javító vizsga: A vizsgaidőszak során a hallgató egy alkalommal javító vizsgát tehet. Javító
vizsgán az előzőleg sikeres vizsga jegyén már rontani nem lehet.
Tudnivalók: a félév során a dolgozatok és vizsgák pontos helyét, időpontját és minden más
fontos információt az intézet hirdetőtábláján (ETK, földszint 1. folyosó) és az intézet honlapján
(http://bmbi.med.unideb.hu), fogunk kihirdetni.
Kérjük, hogy a hirdetményeinket kísérjék folyamatosan figyelemmel!
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A félév aláírásának feltétele: a gyakorlat teljesítése.
Az előadások a továbbiakban „webináriumok” (élő, on-line előadások) formájában lesznek
megtartva a webex rendszeren keresztül.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a sikeres vizsgához az előadások anyagának
megértése feltétlenül szükséges és ehhez minden előadáson való részvétel ajánlott.
A hallgatók vizsgára való felkészüléséhez az intézet biztosítja az előadások szöveges
magyarázattal kibővített ábraanyagát az eLearning rendszeren keresztül.
A félév során egy gyakorlat lesz. A gyakorlat kötelező, aki a gyakorlatot nem végzi el, nem
kaphat félévi aláírást és nem vizsgázhat. Évismétlők számára a gyakorlat nem kötelező (ha azt
korábban teljesítették).
A gyakorlatot a rendkívüli helyzetre való tekintettel on-line formában teljesíthetik. A gyakorlat
során jegyzőkönyvet kell benyújtaniuk. A gyakorlat teljesítését az eLearning rendszerben
megtekinthető video file és jegyzet fogja segíteni. További részletes tájékoztatást az intézet
eLearning oldalán olvashatnak (Általános Orvostudományi Kar /Biokémiai és Molekuláris
Biológiai Intézet / 6_BMBI Gyógyszerészeti Biokémia II – gyakorlat online).
Az év végi „A”, „B” és „C” vizsga is írásban történik. A dolgozatban a „Gyógyszerészeti
Biokémia” tantárgyat kérdezzük 40 db tesztkérdés formájában, összesen maximum 100 pont
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szerezhető.
Az elégséges jegy megszerzéséhez 60 pont (60%) szükséges, az osztályzatok 10 pontonként
emelkednek (60-67,5 elégséges, 70-77,5 közepes, 80-87,5 jó, 90-100 jeles).
Tudnivalók: a félév során és vizsgák pontos helyét, időpontját és minden más fontos
információt az intézet honlapján (http://bmbi.med.unideb.hu) fogunk kihirdetni.
Kérjük, hogy a hirdetményeinket kísérjék folyamatosan figyelemmel!

Farmakognózia Részleg
Tantárgy: GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET ELMÉLET I.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
1. hét:

jellemző makro- és mikro-morfológiai bélyegei,
azok felhasználása a vizsgálatban. Azonosítás,
hamisítások, összetévesztések, szennyezések
kimutatása. Minőségi hatóanyagtartalmi
követelmények, azok fejlődése,
gyógyszerkönyvi- és szabványszempontok. A
hazai és nemzetközi megközelítés. A
növénykémiai ismeretek alkalmazása a drogok
azonosításában, a minősítési-, szabványosítási
munkában. A mezőgazdaságban alkalmazott
növényvédőszer-maradványok kimutatása,
mérése a gyógynövényekben, a drogokban.

Előadás: A gyógynövény - és

drogismeret
(farmakognózia) tárgya, fejlődése (történeti
áttekintése), a kémiai ismeretek megjelenése, a
növénykémia kialakulása. A gyógynövények, a
drogok nevezéktana, alapfogalmak. Az egységes
anyagcsere az élővilágban, az anyagcsere
változatossága (kemotaxonómiai alapismeretek).
A szekudér anyagcsere termékeinek szerepe az
élővilágban és a gyógyászatban.
2. hét:
Növénykémiai alapismeretek, növényi
anyagcserefolyamatok, primer- és szekunder
anyagcsere, a szekunder anyagcsere termékek
rendszerezése, kémiájuk.
Előadás:

5. hét:
Előadás: A szénhidrátokat

tartalmazó drogok
áttekintése, keletkezésük, szerepük a
gyógyászatban. Amylumok, mézgák.

3. hét:
Előadás: A természet,

mint gyógyszerforrás,
természetes eredetű bioaktív molekulák forrásai.
A természetes eredetű anyagok, mint kiindulási
termékek és modellek. Növényi szövetkultúrák,
biotechnológia. Az új gyógynövények, drogok és
gyógyhatású természetes anyagok felkutatása. A
vadon előforduló gyógynövények gyűjtése,
kultúrába vétele, termesztése. Ipari
gyógynövények. A gyógynövények, a drogok, a
természetes eredetű anyagok helye a
gyógyászatban/gyógyszerkincsben.
4. hét:
Előadás: A gyógynövények

és drogok vizsgálata,
a minősítés. A gyógynövények és drogok

6. hét:
Előadás: A növényi

savak (gyümölcssavak)
áttekintése, keletkezésük, szerepük a
gyógyászatban. Zsíradékok, viaszok áttekintése,
keletkezésük, szerepük a gyógyászatban.
7. hét:
fehérjék, enzimek
áttekintése, keletkezésük, szerepük a
gyógyászatban. Izoprenoidok áttekintése,
keletkezésük, szerepük a gyógyászatban. Az
izoprenoidok, mint illóolaj alkotók. Az illóolaj
tatalmú drogok, az illóolajok gyógyászati
jelentősége.
Előadás: Aminosavak,
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8. hét:

12. hét:

Monoterpéneket és származékaikat
tartalmazó drogok.

Előadás: A szteroid

9. hét:

származékok áttekintése,
keletkezésük, szerepük a gyógyászatban. A
szteroidokból keletkező egyéb vegyületek
(spirosztánok, furosztánok). Szteroid szaponinok.

Oxidált monoterpén származékok
(iridoidok stb.).

13. hét:

Előadás:

Előadás:

Kardenolid glikozidokat tartalmazó
növények, jelentőségük a gyógyászatban. Egyéb,
terpenoidokat tartalmazó növények.
Előadás:

10. hét:
Szeszkviterpének és származékaik.
Szeszkviterpéneket tartalmazó drogok.
Előadás:

11. hét:
Diterpén származékok (balzsamok,
gyanták). Triterpén származékok, keletkezésük,
gyógyászati jelentőségük. Triterpén szaponinok.
Előadás:

14. hét:
Önellenőrző teszt (Gyógynövények hatóanyagai
teszt.)

Követelmények
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Gyógynövény és drogismeret tárgyból, tekintettel a helyzetre, az alábbi módon lehet majd jegyet
szerezni ebben a félévben.
Jegymegajánló dolgozat formájában is lehet majd megajánlott jegyet szerezni.
Ez technikailag a következőképpen fog kinézni: az e-learning rendszeren utolsó péntek előadásának
időpontjában (05.15. 12:00) publikálunk egy feladatsort, amit letölt a vizsgázó és a megoldásokat
tartalmazó írott lapot feltölti fotózva, 45 percen belül. Nyomtatni nem lesz szükséges. Részletek az
elearning felületen várhatóak. A válaszok rövid leírások, szavak, ill. teszt (A/B/C/D) jellegűek
lesznek, így a megoldólapon csak a feladat számát és a válaszokat kell feltüntetni.
Ha valaki a jegyet nem fogadja el, vagy az eredménye nem éri el az elégségeshez szükséges szintet
(50%), az a vizsgaidőszakban a megadott időpontokban video chat formájában tud szóban
levizsgázni. A szóbeli vizsgán részletes növényismeretből 4-5 növény ismertetésére lesz szükség,
tudni kell felsorolni adott hatással / mellékhatással rendelkező gyógynövényt, valamint kell tudni
válaszolni a bioszintézis fejlécek alapján feltett kérdésekre.

Farmakognózia Részleg
Tantárgy: GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET GYAKORLAT I.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 56
1. hét:
Gyakorlat:

átvétele.
Balesetvédelmi oktatás, felszerelés
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2. hét:
Gyakorlat:

Keserűérték vizsgálat.
Szénhidrát tartalmú drogok vizsgálata
9. hét:

I.

Iridoidokat tartalmazó drogok
vizsgálata.
Gyakorlat:

3. hét:
Gyakorlat:

Szénhidrát tartalmú drogok vizsgálata
10. hét:

II.

Gyakorlat: Triterpén

4. hét:

drogok vizsgálata.

Zsíros olajok vizsgálata.
Gyümölcssavakat tartalmazó drogok vizsgálata.

11. hét:

szaponinokat tartalmazó

Gyakorlat:

5. hét:

Kardenolid glikozidokat tartalmazó
drogok vizsgálata.

Illóolajat tartalmazó drogok I.
Monoterpéneket tartalmazó illóolajok

12. hét:

Gyakorlat:
Gyakorlat:

6. hét:

Gyógynövények hatóanyag-termelő in
vitro tenyészetei. Alapvető technikák.

Illóolajat tartalmazó drogok II.
Monoterpéneket tartalmazó illóolajok II.

13. hét:

Gyakorlat:
Gyakorlat:

Gyakorlati vizsga: Növényi
drogfelismerés.
Gyakorlat:

7. hét:
Illóolajokat tartalmazó drogok III. Szeszkviterpén és fenilpropanoid tartalmú
illóolajok
Gyakorlat:

14. hét:
Gyakorlati vizsga pótlása: Növényi
drogfelismerés.
Gyakorlat:

8. hét:
Szekoiridoidokat és szeszkviterpén
laktonokat tartalmazó drogok vizsgálata.
Gyakorlat:

Követelmények
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Gyógynövény és drogismeret gyakorlatból az alábbi módon lehet majd jegyet szerezni ebben a
félévben.
A jegyet túlnyomórészt a beadott jegyzőkönyvekből és a gyakorlati vizsgából (drogfelismerés)
képezzük meg (~ 70%). A súlyozás további részletei az elearning felületen találhatóak.
A drogfelismerést videochat formájában lehet teljesíteni, kb. 10 s lesz egy drogra, a gyakorlatok
időpontjában várható a vizsgáztatás, a 13.-14. héten (05.07.-05.08., pótlás 05.14.-05.15.). 5 drogból
legalább 3-at kell a sikeres teljesítéshez felismerni. Csak hivatalos drognevet kérünk, a növény
botanikai neve és a magyar név nem szükséges.
Ha valakinek az így kiszámolt jegy nem felel meg, vagy az esetleg elégtelen, akkor az egész éves
anyagból beszámolhat (drogfelismerés, kérdések az egész éves gyakorlati protokollokból, kérdések
a fitokémia anyagból), a 14. héten, online video chat segítségével. Utóbbi esetben az új eredmény
mindenképpen felülírja a régit.
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Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA ELMÉLET I.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
1. hét:
Előadás: A gyógyszertechnológia

és feladata. A
gyógyszer fogalma és adagolása.
A recept. Biofarmácia és gyógyszertechnológia
kapcsolata.
Farmakokinetikai alap-fogalmak.
Gyógyszerkészítés és gyógy-szerhatás
összefüggése.

9. hét:

2. hét:

Előadás:

Előadás: A gyógyszerészet

változó szabványai.

3. hét:

Előadás:

Szuszpenziók. Definíció, szuszpenziók típusai,
nevezéktana, szuszpenziók fizikai
kémiai alapjai. Szuszpenziók stabilitása.
Előállítás, szuszpenziók vizsgálata.
10. hét:
Keverés. Keverés minősége és
időtartalma. Keverési elvek. Keverő eszközök.
Homogenitás.

Előadás:

11. hét:

4. hét:
Szűrés. A szűrés elmélete, eszközei.
Szűrőberendezések, szűrőtestek típusai.

A gyógyszerformulálás elméleti fizikai-kémiai
alapjai. Egyfázisú rendszerek.
Folyadékok. Folyadékok mechanikai sajátságai,
viszkozitás, reológiai alapok.
Viszkozitásmérés módszerei.

5. hét:

12. hét:

Művelettan: Hőközlés. Desztillálás.
Egyéb elválasztó eljárások (ülepítés,
centrifugálás, préselés, szárítás, szűrés).
Előadás:

Oldatok. Az oldás termodinamikája,
oldékonyság, diffúzió, oldódási sebesség.
Oldékonyság növelés lehetőségei. Kolligatív
tulajdonságok.
Előadás:

6. hét:

Előadás:

Két- és többfázisú rendszerek.
Határfelületi jelenségek: határfelület, felületi
feszültség. Nedvesítési szög. Diszperz többfázisú
rendszerek, diszperz többfázisú rendszerek
viszkozitása, szedimentáció és fölöződés,
elektrosztatikus jelenségek, koaguláció
Előadás:

Gyógyszerkészítmények: folyékony
13. hét:
gyógyszerformák, oldatok, törzsoldatok. Vizes
Előadás:
oldatok, olajos oldatok, szirupok. Aromás vizek,
Kolloid rendszerek. Molekula kolloidok.
toroköblítők, alkoholos oldatok.
Asszociációs kolloidok (termotrop, liotrop
aszociációs kolloidok). Nyákok, klizmák
7. hét:
Előadás: Emulziók. Makro-emulziók.
14. hét:
Emulgensek.
Előadás: Konzultáció
Előadás:

8. hét:
Emulziók stabilitása. Emulziók
stabilizálása. Emulziók előállítása, vizsgálata.
Előadás:
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Követelmények
Gyógyszertechnológia elmélet I. teljesítésének feltételei:

A gyógyszertechnológia előadásokon minden óra elején katalógust tartunk, amennyiben a hallgató a
katalógus szerint az órák 30%-án nem jelent meg, a félév aláírását megtagadjuk.
Gyógyszertechnológia elmélet I. vizsga teljesítésének feltételei:

Szóbeli kollokvium. A szóbeli vizsga előtt írásban beugrót ír a hallgató, amennyiben nem felel meg
a beugró követelményeinek (vagyis nem éri el a 60%-ot), a hallgató elégtelen (1), kollokviumi
jegyet kap, nem mehet tovább vizsgázni.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás órarend szerinti idejében az
eLearning rendszerben webinárium formájában. Az előadások hallgatása, az elektronikus jelenléti ív
kitöltése nem kötelező a hallgató számára.
A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja engedélyezheti az elektronikus vizsgáztatást. A vizsga
alapja az eLearning rendszerben feltöltött tananyagok.

Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA GYAKORLAT I. (RECEPTURAI
GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS I.)
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 56
1. hét:

3. hét:

Gyakorlat:

Gyakorlat:

Felszerelés átvétele, munkavédelmi, tűzvédelmi
oktatás.
Elméleti háttér ismertetése.
1.Mérés elsajátítása
2.Kiszerelés (pl. Chamomilla anthodium,
Talcum)
3.Aqua purificata mérése folyadéküvegbe (50,0
g, 100,0 g)

Belsőleges oldat, dózisellenőrzéssel
1.Solutio noraminophenazoni pro parv. FoNo
VII.
2.Papaverines oldat
3.Solutio theophyllini FoNo VII
4. hét:
Gyakorlat:

2. hét:
Gyakorlat:

Külsőleges oldat
1.Solutio Castellani sine fuchsino FoNo VII.
2.Solutio contra rhagades mamillae FoNo VII.

Klizma, elixír, mixtúra, gargarisma /csak elmélet/
1.Klysma chlorali pro infante FoNo VII.
2.Mixtura pectoralis FoNo VII.
3.Sol. gingivalis FoNo VII.
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5. hét:
Gyakorlat:

10. hét:
Egyéni gyógyszerkészítés

Gyakorlat:

6. hét:
Gyakorlat:

Belsőleges cseppek
1.Gutta codeini FoNo VI.
2.Gutta methylhomatropini composita FoNo VI.
3.Otogutta borica FoNo VII.
7. hét:
Gyakorlat:

Külsőleges szuszpenzió, inkompatibilitás
1.Suspensio zinci aquosa FoNo VII.
2.Suspensio zinci oleosa FoNo VII.
3.Inkompatibilitás: 1. vény (jegyzet 249.o.)
11. hét:
Gyakorlat:

II. Demonstráció a gyakorlat idejében

12. hét:
Egyéni gyógyszerkészítés

Gyakorlat:

8. hét:
Gyakorlat:

Belsőleges szuszpenzió, Főzet, Forrázat,
orrcsepp, fülcsepp
4.Suspensio terpini FoNo VII.
5.Infusum ipecacuanhae pro parvulo FoNo VII.
6.Nasogutta zinci cum ephedrino FoNo VI.
9. hét:
Gyakorlat:

Linimentum, emulzió, szuszpenzió
1.Emulsio olei ricini FoNo VII. ½ dos.
2.Suspensio anaesthetica FoNo VII.
3.Linimentum scabicidum FoNoVII.

Osztatlan por, inkompatibilitás
1. Emulsio olei jecoris FoNo VII.
2. Pulvis antacidus FoNo VII.
3. Inkompatibilitás: 3. vény (jegyzet 250.o.)
13. hét:
Gyakorlat:

Hintőpor, inkompatibilitás
1. Sparsorium infantum FoNo VII.
2. Pulvis Caroli Ph.Hg.VII. 100,0 g
3. Inkompatibilitás: 8. vény (jegyzet 254.o.)
14. hét:
Gyakorlat:

Pótlás, felelés, javítás, leszerelés

Követelmények
Gyógyszertechnológia gyakorlat I. (Recepturai gyógyszerkészítés I.)
Követelmények:

A gyógyszertechnológiai gyakorlatokon (recepturai gyógyszerkészítés, középüzemi
gyógyszerkészítési gyakorlat) való aktív részvétel kötelező. A gyakorlatokon való megjelenést
ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása kötelező. Pótlás a
gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. Kettőnél több igazolatlan és nem pótolt
távolmaradás a félév aláírásának megtagadását vonja maga után. Egy-két igazolatlan hiányzás
esetén az aláírás a Tanszékvezetőnél tett sikeres gyakorlati beszámolóhoz kötött.
A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni, a gyakorlat előtt a gyakorlatvezetőnek be kell
mutatni az aznapi készítményekről írt jegyzőkönyvet, addig a gyakorlatot nem kezdheti el a
hallgató. A tematika és a kiosztott sokszorosított anyagok valamint a jegyzet (Recepturai
gyógyszerkészítés I-IV) ebben segítséget nyújtanak
A gyakorlatokon mindenkinek jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyet minden gyakorlat végén a
gyakorlatvezetőnek az elkészített készítményekkel együtt be kell mutatni.
A gyógyszertechnológia gyakorlati teljesítmény öt fokozatú minősítéssel történik.
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A recepturai gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A félév folyamán 2 alkalommal írásbeli számonkérést tartunk. Az elégséges szint az összpontszám
60 %-át jelenti, de alapismereti hiányosság (mértékegység tévesztés, dózistévesztés,
gyógyszercsere) nem megengedhető. Az elégtelen dolgozatok ismétlése és javítása céljából egy
alkalommal lehetőséget biztosítunk az írásbeli beszámoló újra írására. A félév végére nem lehet
elégtelen (1) egyik írásbeli számonkérés jegye sem. Amennyiben az egyik vagy mindkét jegy
elégtelen (1), a félév aláírását megtagadjuk.
A tematikában megadott gyógyszerkészítmények elkészítése kötelező, ettől eltérni csak kivételesen
indokolt esetben lehet. A félév folyamán minden hallgató elkészített gyógyszere közül min. 5 db
készítményt tömegre visszamérünk. A visszamérések átlagának 3,00 felett kell lennie az érvényes
gyakorlati jegyhez. Elégtelen készítmény egyszer ismételhető. Azon kívül, ha a gyakorlatvezető
súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a felkészületlenségből ered, a gyógyszerkészítést
elégtelennel minősítheti.
A félév folyamán mindenkinek egy érvényes felelettel kell rendelkeznie. Minden gyakorlat elején
mértékegység átváltásból, koncentráció számolásból, latin rövidítésekből, kifejezésekből, a
gyógyszer hatására utaló kifejezésekből, a gyakrabban előforduló szinonímákból számonkérés
történhet. Fentiek alapismeretnek minősülnek. A félév során az így megszerzett összpontszám 75%át teljesíteni kell. Pótolni, javítani a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. A félév
végére minden tematikában szereplő készítményt el kell készíteni, hiányzás ellenére is.
A félév során a tematikában megadottak szerint önálló gyógyszerkészítésre kerül sor, amelyet
minden esetben minősítünk. A minősítések átlagának elégségesnek kell lennie.
A gyakorlat során, ha a gyakorlatvezető súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a
felkészületlenségből ered, a gyógyszerkészítést elégtelennel minősítheti. Továbbá a gyakorlatvezető
a gyakorlati munkát minden alkalommal, 1-5 jeggyel értékelheti, ami magában foglalja az önálló
gyógyszerkészítést, kiszerelést, munkahely rendjének, tisztaságának megtartását, az eszközök
helyes használatát, valamint a megfelelő magatartást
Összefoglalva: a recepturai gyakorlat érdemjegyét 1+2+3+4 átlaga adja, ahol: 1. a demonstrációk,
2. feleletek, dolgozatok 3. egyéni feladatok, 4. gyakorlat során szerzett jegyek.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A gyakorlatok elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában
történik. Az oktatás hallgatása, az elektronikus jelenléti ív kitöltése kötelező a hallgató számára. Az
eLearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, tesztek kitöltése és/vagy
visszaküldése kötelező. A hallgatónak kötelező megírni az eLearning rendszerben a 2 db
demonstrációt. Egyik demonstráció sem lehet elégtelen (1). A hallgató egyszer javíthatja az adott
demonstrációt az eLearning rendszerben feltöltött javító teszt alapján. Az 5 fokozatú gyakorlati
jegyet a 2 db demonstráció és a feltöltött feladatok, tesztek osztályzatai adják.
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Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: KVANTITATÍV ANALITIKAI KÉMIA II. ELMÉLET
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 14
Követelmények
A II. évfolyam II. félév végén a hallgatók Analitika tárgyból szigorlatot tesznek, amely a kvalitatív
és kvantitatív analitika anyagát foglalja magában.
1-13

1. A kationok I. osztályba sorolásának szervetlen kémiai alapjai. Az I. osztály kationjainak
elválasztási vázlata, az elválasztásra és azonosításra alkalmas reakciók egyenletei.
2. A kationok II. osztályba sorolásának szervetlen kémiai alapjai. A II. osztály kationjainak
elválasztási vázlata, az elválasztásra és azonosításra alkalmas reakciók egyenletei.
3. A kationok III. osztályba sorolásának szervetlen kémiai alapjai. A III. osztály kationjainak
elválasztási vázlata, az elválasztásra és azonosításra alkalmas reakciók egyenletei.
4. A kationok IV. osztályba sorolásának szervetlen kémiai alapjai. A IV. osztály kationjainak
elválasztási vázlata, az elválasztásra és azonosításra alkalmas reakciók egyenletei. Az V. osztály
kationjainak azonosítására alkalmas reakciók és egyenletei.
5. Az anionok osztályba sorolása. Az anionok jellemzése sav-bázis-, csapadékképző-,
komplexképző- és redoxi-tulajdonságai szerint. Az anionok azonosításukra alkalmas reakciók
egyenletei.
6. A kvalitatív analízisben alkalmazott kémiai reakciók. A csoport, specifikus és szelektív reakciók.
Az azonossági vizsgálat, a tisztasági vizsgálat, a tartalmi meghatározás. A reakciók
érzékenységének megadása. A maszkírozás.
7. Mintavételi szabályok. Gyógyszerek mintavételi szabályai. Szervetlen és szerves anyagok
előkészítése az analízishez.
8. A mérési eredmények statisztikai értékelése. Hibafajták, megbízhatósági intervallum. A
kalibrációs egyenes és hibái. Statisztikai próbák. Teljesítményjellemzők.
9. A sav-bázis egyensúlyok kvantitatív kezelése. Az általános Brönsted egyenlet és alkalmazása.
10. A komplex képződési egyensúlyok, látszólagos stabilitási állandó.
11. Csapadékképződési egyensúlyok. A csapadékok oldhatóságát befolyásoló tényezők.
12. Redoxi egyensúlyok és redoxi titrálási görbék.
13. Titrálási görbék és nevezetes pontjai: ekvivalenciapont, végpont és a titrálási hiba.Kémiai
végpontjelzési módszerek a térfogatos analízisben. A térfogatos analízisben alkalmazott reakciókkal
alapanyagokkal és mérőoldatokkal szemben támasztott követelmények.
14. A sav-bázis titrálások gyakorlata, felhasználási lehetőségei.
15. A komplexometriás titrálások elmélete és gyakorlata. A keláteffektus.
16. Permanganometria.
17. Bromatometria és jodometria.
18. Csapadékképződési reakciók analitikai kémiai alkalmazásai. Argentometriás titrálási görbék. Az
argentometria gyakorlata.
19. A gravimetria (elve, a megvalósítás lépései, példák a gyakorlati alkalmazásra).
20. Extrakciós elválasztások alapjai. A megoszlási folyamatok pH-függése. Fémionok extrakcióval
történő meghatározása. Desztilláció.
21. Molekula- és atomspektrumok keletkezésének elvi alapjai, analitikai alkalmazásai.
22. Az UV-VIS spektroszkópia eszközei (sugárforrás, monokromátor, egyéb kétsugaras
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fotométerek, stb.).
23. Az UV-VIS spektroszkópia gyakorlata.
24. Az atomspektroszkópia elvi alapjai és analitikai alkalmazásai. Emissziós és abszorpciós
atomspektrumok kialakulása és analitikai alkalmazásai.
25. Potenciometria.
26. Vezetőképességi módszerek az analitikában.
27. A kromatográfiás elválasztások elvi alapjai (alapfogalmak, sávszélesedés, felbontás, általános
elúciós probléma)
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat.
A távoktatás keretében a kurzus követelményei nem változtak az eddigi tantermi képzéshez képest,
csak a tananyag átadásának módja került átalakításra. Az előadások látogatása nem kötelező, a
szemináriumokon való részvételt az elearning rendszer naplózza. A moodle kurzusok saját tanulási
célra használhatók fel, azt a hallgatók nem oszthatják meg az interneten, és nem terjeszthetik.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Tantárgy: KVANTITATÍV ANALITIKAI KÉMIA II. GYAKORLAT
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 70
1. hét:
Laboratóriumi munkaszabályok
ismertetése, balesetvédelem, a felszerelések
átvétele, tisztítása250 cm3 ~0,1 mol/dm3 HCl
mérőoldat készítése

alkaloidmeghatározáshoz.

Gyakorlat:

2. hét:
Gyakorlat:

A HCl mérőoldat koncentrációjának
meghatározása kálium-hidrogén-karbonát
tözsoldatra.
HgO-KCl porkeverék összetételének
meghatározása (ismeretlen).
NaOH mérőoldat készítése a Sörensen módszer
szerint (500 ml, 0,1 M).
A NaOH mérőoldat koncentrációjának
meghatározása.
Oxálsav meghatározása (ismeretlen).
Erlenmeyer-lombikok előkészítése

3. hét:
Gyakorlat: A NaOH mérőoldat

koncentrációjának
ellenőrzése.
Bórsav és kénsav egymás melletti mérése
(ismeretlen).
Nátrium-tioszulfát meghatározása brómos
oxidációval (ismeretlen).
Kálium-permanganát mérőoldat készítése (250
ml, 0,02 M).
4. hét:
Gyakorlat:

100,00 ml 0,05 M Na-oxalát oldat készítése.
A kálium-permanganátmérőoldat
koncentrációjának meghatározása nátriumoxalátra.
Fe(II)-oxalát meghatározása (ismeretlen).
36

GYÓGYSZERÉSZ SZAK
Hidrogén-peroxid permanganometriás
meghatározása (ismeretlen).

Ca(II) és Mg(II) ionok meghatározása egymás
mellett (ismeretlen).
Al(III) ionok meghatározása (ismeretlen).
A felszerelések leadása.

5. hét:
Gyakorlat:

Nátrium-tioszulfát mérőoldat készítése (250 ml,
0,05 M) és koncentrációjának meghatározása
0,008 M kálium-jodátra.

8. hét:
Gyakorlat: Vékonyréteg kromatográfia

9. hét:
Cu(II) meghatározása jodometriásan (ismeretlen) Gyakorlat: Konduktometria
Jodidionok meghatározása Winkler-féle
jódsokszorozó eljárással (ismeretlen)
10. hét:
Gyakorlat: Atomspektroszkópia
6. hét:
Kálium-bromát mérőoldat készítése
(250,00 ml, 0,0200 M).
C-vitamin hatóanyagának meghatározása
(ismeretlen).
100,00 ml ezüst-nitrát mérőoldat készítése
(0,0500 M).
KCl-KBr porkeverék összetételének
meghatározása (ismeretlen).
Gyakorlat:

11. hét:
Gyakorlat:

pH-metria

12. hét:
Gyakorlat:

Gélelektroforézis

13. hét:
Gyakorlat:

Méretkizárásos kromatográfia

14. hét:

7. hét:
Nátrium-EDTA mérőoldat készítése
(250,00 ml, 0,01 M).

Gyakorlat:

UV-Vis spektrofotometria

Gyakorlat:

Követelmények
A gyakorlat teljesítésének, a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 1. Valamennyi gyakorlat
teljesítése, a klasszikus analitikai kémiai gyakorlaton valamennyi ismeretlen meghatározása, a
gyakorlatvezetők útmutatása alapján a jegyzőkönyvek elkészítése 2. A műszeres analitikai kémiai
gyakorlaton a gyakorlatokra kapott jegyek legalább 2,0-es átlaga. 3. A klasszikus analitikai kémiai
gyakorlaton az ismeretlenek legalább 2,0-es átlaga. 4. A klasszikus analitikai kémiai gyakorlaton
minden alkalommal írt zárthelyik legalább 2,0-es átlaga.
A műszeres analitikai gyakorlatok (8-14. hét) végzése 4-6 fős csoportokban „forgószínpad-szerűen”
történik.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Március 23-tól kezdődően eltérő rendelkezésig a kurzus órái távoktatás formájában kerülnek
megtartásra. A távoktatás platformja az egyetemi elearning rendszer, ahol az előadás kurzusa
megtalálható és automatikus Neptunos bejelentkeztetés történik. A hallgató az elearning.unideb.hu
rendszerbe történő belépéskor automatikusan résztvevőjévé válik a kurzusnak, ahova az előadáshoz
kapcsolódó segédanyagok feltöltésre kerültek és konzultációs felület került kialakításra. A
távoktatás menetének részleteiről a kurzus oktatója emailben tájékoztatja a hallgatókat.
A távoktatás keretében a kurzus követelményei nem változtak az eddigi tantermi képzéshez képest,
csak a tananyag átadásának módja került átalakításra. Az előadások látogatása nem kötelező, a
37

GYÓGYSZERÉSZ SZAK
szemináriumokon való részvételt az elearning rendszer naplózza. A moodle kurzusok saját tanulási
célra használhatók fel, azt a hallgatók nem oszthatják meg az interneten, és nem terjeszthetik.

Élettani Intézet
Tantárgy: HUMÁN ÉLETTAN ELŐADÁS II.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
Szeminárium: 9
Gyakorlat: 19
1. hét:

Ozmoreguláció, vízháztartás, diureticumok
Volumenreguláció, nátriumháztartás
Gyakorlat: BIOLÓGIAI JELEK
SZÁMÍTÓGÉPES RÖGZÍTÉSE ÉS
FELDOLGOZÁSA

Gyakorlati előkészítő
A tápcsatorna működésének idegi és hormonális
szabályozása
A tápcsatorna motoros működése
Gyakorlat: Bevezető előadás
Előadás:

6. hét:
2. hét:

Előadás:

Sav-bázis egyensúly fiziológiás és kóros
körülmények között
Káliumháztartás, vizeletürítés
A neuroendokrin szabályozás alapjai
Gyakorlat: ELEKTROLITOK HATÁSA AZ
UTERUS IZOMZATÁNAK MUKÖDÉSÉRE
Önellenőrző teszt

Előadás: A nyál

és gyomornedv elválasztás
A máj és a pancreas exocrine működése
A tápanyagok felszívódása
Gyakorlat: A CARDIOVASCULARIS
RENDSZER VIZSGÁLATA
3. hét:
Előadás:

Tápanyagok és vitaminok
A táplálékfelvétel szabályozása és
energiaháztartás
A testhőmérséklet szabályozása
Gyakorlat: A RESPIRATORICUS RENDSZER
VIZSGÁLATA

7. hét:
Előadás:

Hypophysis, növekedési hormon
Kalciumháztartás, a csont élettana
A mellékvesevelő működése
Gyakorlat: NEUROTRANSZMITTEREK ÉS
HORMONOK HATÁSA AZ UTERUS
IZOMZATÁNAK MUKÖDÉSÉRE

4. hét:
Előadás:

Bevezetés, a vesemûködés kvantitatív jellemzése
A glomerularis filtráció mechanizmusa és
szabályzása
Tubuláris transzportfolyamatok
Gyakorlat: A VÉR VIZSGÁLATA
Önellenőrző teszt
5. hét:

8. hét:
Előadás:

A pajzsmirigy működés
A női és férfi nemi működés
Terhesség, lactatio
Gyakorlat: A STRALING-MECHANIZMUS
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

Előadás:

9. hét:

A vese hígító és koncentráló mûködése, kóros
vesemûködés

Előadás: A mellékvesekéreg működése

A mellékvesekéreg működése II.
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A hasnyálmirigy hormonjai
Gyakorlat: A VESE
TRANSZPORTFOLYAMATAINAK
SZIMULÁCIÓJA

11. hét:
Gyakorlat:

Ismétlő gyakorlat

12. hét:
10. hét:

Gyakorlat:

Zárógyakorlat

Előadás: Az

intermedier anyagcsere endokrin
szabályozása
Gyakorlat: A GLÜKÓZTOLERANCIA-TESZT
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA
Önellenőrző teszt

13. hét:
Gyakorlat:

Zárógyakorlat

Követelmények
1. Félévi aláírás feltételei
Az előadásokon, szemináriumokon történő részvétel kötelező. A félév aláírása megtagadható azon
hallgatók esetében, akiknek négynél több szemináriumi hiányzása van. A szemináriumi hiányzás
pótlására nincs mód. Az Intézet ragaszkodik a Tanulmányi Osztály által kijelölt csoportbeosztáshoz,
attól eltérni nem lehet. Az előadások tematikája és az aktuális információk az
elearning.med.unideb.hu honlapon, az Élettani Intézet menüpont alatt érhetők el.
2. Évközi számonkérés
A félév során hallgatók előrehaladását három írásbeli (feleletválasztós) teszt segítségével
ellenőrizzük. A félévközi teszteken a részvétel kötelező. A félévközi tesztek eredményei alapján a
hallgató bonus pontokat szerezhet, amelyeket a szigorlat írásbeli részénél használhat fel.
Kiszámítjuk a félév három tesztjének az átlagát és
a) ha az átlag eléri vagy meghaladja a 80%-ot, a hallgató felmentést kap a szigorlat írásbeli része
alól és csak a szóbeli vizsgát kell tennie.
b) ha az átlag 70% és 80% között van, akkor 10 bonus pontot adunk a szigorlat írásbeli
eredményéhez.
c) ha az átlag 60% és 70% között van akkor a hallgató 5 bonus pontot kap.
A hallgató elveszíti a bonus pontjait, ha hiányzásainak száma akár a szemináriumok, akár az
előadások esetében meghaladja a négyet.
3. Vizsga
A félévet szigorlat zárja, amely írásbeli és szóbeli részből áll és felöleli a két féléves tananyagot,
beleértve valamennyi előadás és szeminárium. A szigorlat eredménye elégtelen, amennyiben akár az
írásbeli, akár a szóbeli rész eredménye elégtelen. A szóbeli vizsga kérdései a megtalálhatóak az
elearning.med.unideb.hu honlapon (Élettani Intézet menüpont).
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A Gyógyszerésztudományi Kar a veszélyhelyzet ellenére megvalósítja a 2019/2020-as tanévre
meghirdetett oktatási programját változatlan követelmény szint mellett.
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, a fenti szabályok minimális mértékben módosulnak:
ad 1. A félév elfogadásának feltételei
Az interneten keresztüli Élettan konzultációkon a részvétel kötelező! Minden hallgatónak
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regisztrálnia kell a Élettan konzultáción. A konzultációkhoz kizárólag az elearning.med.unideb.hu
honlapon keresztül tud csatlakozni!
A konzultációkon a jelenlétet ellenőrizzük. A félévi aláírás megtagadható azon hallgatók esetében,
akiknek háromnál több hiányzása van a WEBEX konzultációkról.
ad 2. Évközi számonkérés
Ebben a félévben további évközi számonkérésekre NEM kerül sor.
ad 3. Vizsgák
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli részhez azt a kedvezményt ajánljuk fel, hogy az
évközi beszámolók alapján mindenki mentesül a vizsga írásbeli része alól.
Az érdemjegy javítása megismételt vizsgával lehetséges. Javító vizsga esetén, a vizsgán elért
eredmény kerül a Neptunba, függetlenül attól, hogy az jobb. vagy rosszabb, mint az eredeti
érdemjegy.
A vizsgák lebonyolításáról, ütemezéséről később adunk majd tájékoztatást.

Élettani Intézet
Tantárgy: HUMÁN ÉLETTAN GYAKORLAT II.
Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 10
1. hét:
Gyakorlat:

Bevezető előadás

7. hét:
NEUROTRANSZMITTEREK ÉS
HORMONOK HATÁSA AZ UTERUS
IZOMZATÁNAK MUKÖDÉSÉRE
Gyakorlat:

2. hét:
Gyakorlat: A CARDIOVASCULARIS

RENDSZER VIZSGÁLATA
8. hét:
3. hét:
Gyakorlat: A RESPIRATORICUS

Gyakorlat: A STRALING-MECHANIZMUS

RENDSZER

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

VIZSGÁLATA
9. hét:
4. hét:

Gyakorlat: A VESE

Gyakorlat: A VÉR VIZSGÁLATA

TRANSZPORTFOLYAMATAINAK
SZIMULÁCIÓJA

5. hét:
BIOLÓGIAI JELEK
SZÁMÍTÓGÉPES RÖGZÍTÉSE ÉS
FELDOLGOZÁSA
Gyakorlat:

10. hét:
Gyakorlat:

Ismétlő gyakorlat

11. hét:
6. hét:

Gyakorlat: Vizsga

ELEKTROLITOK HATÁSA AZ
UTERUS IZOMZATÁNAK MUKÖDÉSÉRE
Gyakorlat:
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Követelmények
1. Félévi aláírás feltételei
A gyakorlatokon történő részvétel kötelező. A félév aláírása megtagadható azon hallgatók esetében,
akiknek kettőnél több gyakorlati hiányzása van. A gyakorlati hiányzást kötelező bepótolni!
A gyakorlatok teljesítését a munkafüzet megfelelő feladatlapjainak kitöltése, és a gyakorlatvezető
által történt aláírása igazolja. A félévi aláírás fontos feltétele a teljes gyakorlati program teljesítése,
ennek hiányában a félévi aláírás megtagadható. Az Intézet ragaszkodik a Tanulmányi Osztály által
kijelölt csoportbeosztáshoz, attól eltérni nem lehet.
A gyakorlatok tematikája és az aktuális információk az elearning.med.unideb.hu honlapon, az
Élettani Intézet menüpont alatt érhetők el.
2. Évközi számonkérés
Nincs
3. Vizsga
A gyakorlati anyag sikeres elsajátítását a félév végén megtartott gyakorlati beszámoló során
ellenőrizzük, amelynek melynek értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. A gyakorlati
beszámolón történő részvétel feltétele a gyakorlati munkafüzet minden gyakorlatának sikeres
elvégzése, amit a gyakorlatvezető aláírásával igazolt. Ezek hiányában a hallgató nem vehet részt a
gyakorlati beszámolón! A gyakorlati beszámolón elvárjuk egy, az oktató által kijelölt gyakorlat
önálló kivitelezését és a kapcsolatos elméleti alapok ismeretét.
A sikertelen gyakorlati beszámoló a vizsgaidőszakban, egy alkalommal, az Élettani Intézet által
megjelölt időpontban, megismételhető.
Amennyiben a hallgató nem fogadja el a szorgalmi időszakban szerzett gyakorlati jegyét, akkor a
vizsgaidőszakban, egy alkalommal, az Élettani Intézet által megjelölt időpontban javíthat. Ebben az
esetben a javító beszámoló eredményét vesszük figyelembe még akkor is, ha az rosszabb, mint a
javítani kívánt eredmény!
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A Gyógyszerésztudományi Kar a veszélyhelyzet ellenére megvalósítja a 2019/2020-as tanévre
meghirdetett oktatási programját változatlan követelmény szint mellett.
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, a fenti szabályok minimális mértékben módosulnak:
ad 1. A félév elfogadásának feltételei
A félévi aláírás fontos feltétele a teljes gyakorlati program teljesítése, azaz a munkafüzet megfelelő
feladatlapjainak maradéktalan kitöltése.
ad 3. Vizsgák
A gyakorlati anyag sikeres elsajátítását az írásbeli gyakorlati vizsga során ellenőrizzük (teszt). A
vizsgán elvárjuk a megfelelően kitöltött Gyakorlati Munkafüzet felmutatását.
A gyakorlati vizsga történhet a Humán Élettan II. szigorlattal megegyező napon, vagy attól eltérő,
bármelyik vizsganapon is.
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A gyakorlati vizsgák/zárógyakorlatok lebonyolításáról, ütemezéséről később adunk majd
tájékoztatást.

3. FEJEZET
III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA ELMÉLET III.
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
1. hét:
Előadás: Vaginális

gyógyszerformák
/hüvelykúpok, -golyók, -hengerek, vaginális
tabletták/. Egyéb vaginális gyógyszerformák.
Biofarmáciai szempontok. Pilulák. Pilulák
előállítása. Pilulák ellenőrzése. Bóluszok.

problémák. Szemészeti készítményekkel
szemben támasztott követelmények
(kompatibilitás és irritáció mentesség, baktérium
mentesség, stabilitás). Általános előállítási elvek.
8. hét:
Speciális szemészeti gyógyszerformák,
kontaktlencsék, kontaktlencse folyadékok.
Tartályok, orrcseppek, fülcseppek.
Előadás:

2. hét:
Fluidizációs drazsírozás. A bevonás
eszközei. A drazsémag és a szárítás
hőmérséklete. A drazsé vizsgálata
Előadás:

9. hét:

Kivonással készülő gyógyszerformák. A
kivonás általános szempontjai, kivonást
Előadás: Drazsék. A bevonás művelete. A bevonás befolyásoló tényezők. A kivonás módszerei
módjai (cukor-, filmdrazsírozás, filmdrazsírozás (áztatás, turbo-, hidroextrakció, átáramoltatásos
gyomorban, bélben oldódó bevonatok). Száraz
kivonás, ellenáramú kivonás). Extractumok,
drazsírozás.
tinktúrák. Főzetek, forrázatok. Fontosabb
készítmények. Állatgyógyászati készítmények.
4. hét:
Előadás: Kapszulák. Keményzselatin kapszulák,
10. hét:
előállítás, betöltés. Lágyzselatin kapszulák,
Előadás: Inhalaszolok, aeroszolok. Definíció,
előállítás, betöltés. Bélnedvben oldódó
nomenklatúra. Biofarmáciai szempontok. Az
kapszulák. Ostyakapszulák. Kapszulák
areoszol és inhalaszol előállításának elmélete és
vizsgálata.
művelete. Hajtógázok. Környezetbarát
megoldások. Aeroszol tartályok. Aeroszolok
5. hét:
betöltése. Aeroszolok vizsgálata.
Előadás: Vérkészítmények, szérumok.
11. hét:
6. hét:
Előadás: Primer csomagoló anyagok. Primer
Előadás: Parenterális táplálás oldatai,
csomagoló anyagok és tartályok anyagainak
zsíremulziók. „All in one” keverékek.
leírása: üveg, műanyagok. Vizsgálatuk. Speciális
csomagoló anyagok.
7. hét:
Előadás: Szemen alkalmazott gyógyszerformák,
12. hét:
definíció. A szem anatómiája, biofarmáciai
Előadás: Gyógyszerek stabilitása. Reakció
Előadás:

3. hét:
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kinetikai alapfogalmak és alkalmazásuk a
gyógyszertechnológiában. Gyorsított stabilitási
vizsgálatok. Gyógyszerek,
gyógyszerkészítmények eltartása, az
eltarthatóságot befolyásoló tényezők.
Gyógyszertárolásra szolgáló anyagok.

13. hét:
Előadás: Az

ellenőrzött gyógyszergyártás

irányelvei.
14. hét:
Előadás:

Konzultáció

Követelmények
Gyógyszertechnológia elmélet III. teljesítésének feltételei:
A gyógyszertechnológia előadásokon minden óra elején katalógust tartunk, amennyiben a hallgató a
katalógus szerint az órák 30%-án nem jelent meg, a félév aláírását megtagadjuk.
Gyógyszertechnológia elmélet III. vizsga teljesítésének feltételei:
Szóbeli kollokvium. A szóbeli vizsga előtt írásban beugrót ír a hallgató, amennyiben nem felel meg
a beugró követelményeinek (vagyis nem éri el a 60%-ot), a hallgató elégtelen (1), kollokviumi
jegyet kap, nem mehet tovább vizsgázni.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás órarend szerinti idejében az
eLearning rendszerben webinárium formájában. Az előadások hallgatása, az elektronikus jelenléti ív
kitöltése nem kötelező a hallgató számára.
A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja engedélyezheti az elektronikus vizsgáztatást.
A vizsga alapja az eLearning rendszerben feltöltött tananyagok.

Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA GYAKORLAT III. (RECEPTÚRAI
GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS III.)
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 56
1. hét:
Gyakorlat:

Bevezető gyakorlat
1.Otogutta hydrogencarbonici FoNo VII.
2.Pilula coffeini / atropini / nicophyllini FoNo
VI.
3.Sparsorium antisudoricum FoNo VII.

2. hét:
Gyakorlat:

Meghűléses panaszok kiegészítő kezelése
1.Unguentum nasale FoNo VII.
2.Oleum pro inhalatione FoNo VII.
3.Nasogutta natrii chlorati FoNo VII.
4.Suppositorium paracetamoli FoNo VII.
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8. hét:
3. hét:
Gyakorlat:

Légzőrendszeri panaszok kezelése (köptetők,
köhögéscsillapítók)
1.Mixtura solvens FoNo VII.
2.Gutta aethylmorphini FoNo VII.
3.E-kanalas
4.Egyedi vény
Theophyllini…………………3 g
Aquae purificatae…………50g
Elixirii thymi compositi……ad 200g
M.D.S.: 3X1 evőkanállal.
4. hét:
Gyakorlat:

Gyakorlat:

Gyomor- és bélrendszer I. (Hashajtók, hasfogók,
szélhajtók, görcsoldók)
1.Klysma laxans FoNo VII.
2.Pulvis spasmalgeticus FoNo VII.
3.Suppositorium papaverini pro parvulo FoNo
VII.
4.Suppositorium laxans FoNo VII.
9. hét:
Gyakorlat:

Gyomor- és bélrendszer II. (Gyomorsavpótlók,
savmegkötők, emésztést elősegítő szerek,
epehajtók)
1.Solutio pepsini FoNo VII.
2.Suspensio bismogeli FoNo VII.
3.Pulvis cholagogus FoNo VII.

Asztma ellenes szerek
1.Pilula antispastica pro parvulo FoNo VI.
2.Pulvis asthmalyticus fortis FoNo VI.
3.Suppositorium theophyllini compositum FoNo 10. hét:
Gyakorlat:
VII.
Aranyér kezelése, nőgyógyászati problémák
kezelése (gombás fertőzések) II. demonstráció
5. hét:
1.Pulvis zinci et aluminati FoNo VII.
Gyakorlat:
Láz- és fájdalomcsillapítás I. Demonstráció
2.Globulus metronidazoli compositum FoNo VII.
1.Pulvis antimigrainicus FoNo VII.
3.Suppositorium haemorrhoidale FoNo VII.
2.Pulvis antidoloricus FoNo VII. vagy Pulvis
4.Unguentum haemorrhoidale FoNo VII.
antispasmodoloricus FoNo VII.
3.Suppositorium (paracetamoli) /
11. hét:
Gyakorlat:
noraminophenazoni FoNo VII.
4.Pulvis chinacisalis cum vitamino C FoNo VII. Bőrgyógyászati készítmények I. (Gombaellenes
szerek, gyulladáscsökkentők, akne ellenes
5.Pulvis coffacyli cum codeino FoNo VII.
készítmények)
1.Spiritus iodosalicylatus FoNo VII.
6. hét:
2.Unguentum hexachloropheni FoNo VII.
Gyakorlat:
Allergiás tünetek kezelése (szem, orr, bőr
3.Sparsorium refrigerans FoNo VII.
tünetek)
4.Egyedi vény
1.Nasogutta ephedrini 1% Fono VII.
1.Acidi salicylici……………………………2g
2.Suspensio zinci aquosa FoNo VII.
2.Sulfuris praecipitati………………………3g
3.Unguentum refrigerans FoNo VII.
3.Unguenti hydrophilici anionici…….ad 100g
M.D.S.: korpás fejbőrre este bekenni, majd
7. hét:
lemosni.
Gyakorlat:

Rheumás panaszok kezelése I. Javító demonstr.
1.Pasta antirheumatica FoNo VII.
2.Unguentum antirheumaticum FoNo VII.
3.Spiritus capsici FoNo VII.
4.Unguentum contra dolorem FoNo VII.

12. hét:
Gyakorlat:

Bőrgyógyászati készítmények II. (Fertőtlenítő
szerek, sebkezelés, hámosítók)
II.javító demonstráció
1.Unguentum antisepticum FoNo VII.
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2.Pasta zinci oxydati salicylata Ph. Hg. VII.
3.Unguentum carbamidi FoNo VII.
4.Unguentum camphoratum ad pernionem FoNo
VII.
13. hét:
Gyakorlat:

Baba-mama patikai csomag
1.Unguentum infantum FoNo VII.
2.Solutio contra rhagades mamillae FoNo VII.
3.Sparsorium infantum FoNo VII.
4.Glycerinum boraxatum FoNo VII.
5.Suppositorium aminophenazoni 50 mg

14. hét:
Gyakorlat:

Szájüregi fertőzések, gyulladások
1.Gargarisma antiseptica FoNo VII.
2.Solutio acriflavini FoNo VII.
3.Solutio metronidazoli / Suspensio nystatini
FoNo VII.
4.Solutio gentianae 0,5%
Pótlás, leszerelés

Követelmények
Követelmények:

A gyógyszertechnológiai gyakorlatokon (recepturai gyógyszerkészítés, középüzemi
gyógyszerkészítési gyakorlat) való aktív részvétel kötelező. A gyakorlatokon való megjelenést
ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása kötelező. Pótlás a
gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. Kettőnél több igazolatlan és nem pótolt
távolmaradás a félév aláírásának megtagadását vonja maga után. Egy-két igazolatlan hiányzás
esetén az aláírás a Tanszékvezetőnél tett sikeres gyakorlati beszámolóhoz kötött.
A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni, a gyakorlat előtt a gyakorlatvezetőnek be kell
mutatni az aznapi készítményekről írt jegyzőkönyvet, addig a gyakorlatot nem kezdheti el a
hallgató. A tematika és a kiosztott sokszorosított anyagok valamint a jegyzet (Recepturai
gyógyszerkészítés I-IV) ebben segítséget nyújtanak
A gyakorlatokon mindenkinek jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyet minden gyakorlat végén a
gyakorlatvezetőnek az elkészített készítményekkel együtt be kell mutatni.
A gyógyszertechnológia gyakorlati teljesítmény öt fokozatú minősítéssel történik.
A recepturai gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A félév folyamán 2 alkalommal írásbeli számonkérést tartunk. Az elégséges szint az összpontszám
60 %-át jelenti, de alapismereti hiányosság (mértékegység tévesztés, dózistévesztés,
gyógyszercsere) nem megengedhető. Az elégtelen dolgozatok ismétlése és javítása céljából egy
alkalommal lehetőséget biztosítunk az írásbeli beszámoló újra írására. A félév végére nem lehet
elégtelen (1) egyik írásbeli számonkérés jegye sem. Amennyiben az egyik vagy mindkét jegy
elégtelen (1), a félév aláírását megtagadjuk.
A tematikában megadott gyógyszerkészítmények elkészítése kötelező, ettől eltérni csak kivételesen
indokolt esetben lehet. A félév folyamán minden hallgató elkészített gyógyszere közül min. 5 db
készítményt tömegre visszamérünk. A visszamérések átlagának 3,00 felett kell lennie az érvényes
gyakorlati jegyhez. Elégtelen készítmény egyszer ismételhető. Azon kívül, ha a gyakorlatvezető
súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a felkészületlenségből ered, a gyógyszerkészítést
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elégtelennel minősítheti.
A félév folyamán mindenkinek egy érvényes felelettel kell rendelkeznie. Minden gyakorlat elején
mértékegység átváltásból, koncentráció számolásból, latin rövidítésekből, kifejezésekből, a
gyógyszer hatására utaló kifejezésekből, a gyakrabban előforduló szinonímákból számonkérés
történhet. Fentiek alapismeretnek minősülnek. A félév során az így megszerzett összpontszám 75%át teljesíteni kell. Pótolni, javítani a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. A félév
végére minden tematikában szereplő készítményt el kell készíteni, hiányzás ellenére is.
A félév során a tematikában megadottak szerint önálló gyógyszerkészítésre kerül sor, amelyet
minden esetben minősítünk. A minősítések átlagának elégségesnek kell lennie.
A gyakorlat során, ha a gyakorlatvezető súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a
felkészületlenségből ered, a gyógyszerkészítést elégtelennel minősítheti. Továbbá a gyakorlatvezető
a gyakorlati munkát minden alkalommal, 1-5 jeggyel értékelheti, ami magában foglalja az önálló
gyógyszerkészítést, kiszerelést, munkahely rendjének, tisztaságának megtartását, az eszközök
helyes használatát, valamint a megfelelő magatartást
Összefoglalva: a recepturai gyakorlat érdemjegyét 1+2+3+4 átlaga adja, ahol: 1. a demonstrációk,
2. feleletek, dolgozatok 3. egyéni feladatok, 4. gyakorlat során szerzett jegyek
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A gyakorlatok elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában
történik. Az oktatás hallgatása, az elektronikus jelenléti ív kitöltése kötelező a hallgató számára. Az
eLearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, tesztek kitöltése és/vagy
visszaküldése kötelező. A hallgatónak kötelező megírni az eLearning rendszerben a 2 db
demonstrációt. Egyik demonstráció sem lehet elégtelen (1). A hallgató egyszer javíthatja az adott
demonstrációt az eLearning rendszerben feltöltött javító teszt alapján.
Az 5 fokozatú gyakorlati jegyet a 2 db demonstráció és a feltöltött feladatok, tesztek osztályzatai
adják.

Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA GYAKORLAT III. (ÜZEMI
GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS II.)
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 56
1. hét:
Gyakorlat:

Az I. félév ismétlése.
Hiánypótló oldatok. ( 2 )
•Metabolikus acidózis korrekciója.
•Metabolikus alkalózis korrekciója.

Készítés:Infusio natrii lactici ( Ph.Hg.VII.)
Infusio gastrica
Gyógyszerforma-vizsgálat
2. hét:
Gyakorlat:
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Perfúziós oldatok.
Kardioplégiás oldatok.
Citosztatikus keverékinfúziók.
Perfúziós oldatok készítése:
Collins „ C” oldat
Collins „ E” oldat
Gyógyszerforma-vizsgálat
3. hét:
Gyakorlat:

Dialízis, ezen belül a peritoneális dialízis és a
hemodialízis.
Parenterális táplálás.
•Indikáció, parenterális táplálás alkotórészei.
Készítés:Solutio pro dialysi peritoneale I. (
Ph.Hg. VII. )
Solutio pro dialysi peritoneale II.( Ph.Hg. VII. )
Gyógyszerforma-vizsgálat
4. hét:
Gyakorlat:

5. hét:
Gyakorlat: Tűz- és

átbeszélése. Receptúrai tematika alapján
szükséges galenikumok laborálása csoportokban.
9. hét:
Ismétlés: Általános tablettázási
ismeretek, tabletták előállítása, tablettázógépek,
általános szerelési ismeretek, tablettázás módjai,
segédanyagok, vizsgálatok. Tabl.
aminophenazoni 0,10 g granulátum előállítása
(granulálás zselatin oldattal), granulátum
vizsgálat.
Gyakorlat:

10. hét:
Gyakorlat: Tablettázás: Tabl.

aminophenazoni
0,10 g. Tabl. coffeini 0,05 g (granulálás
alkohollal) granulátum előállítása. Tabletta
gyógyszerformavizsgálatok.
11. hét:
Gyakorlat: Tablettázás: Tabl.

coffeini 0,05 g.
Granulátumok és tabletták különböző fizikai
paramétereinek meghatározása (kopási
veszteség, mechanikai szilárdság, dezintegrációs
idő), valamint ezek értékelése.

balesetvédelmi oktatás.
Elméleti bevezető a galenikumokról, félszilárd
galenikumok, alapanyagaik. Receptúrai tematika 12. hét:
alapján szükséges galenikumok laborálása
Gyakorlat:
csoportokban.
Granulátumok és tabletták gyógyszerforma
vizsgálatainak elemzése.
6. hét:
Tabletta tervezés tervezett tabletta készítése
Gyakorlat: Folyékony galenikumok,
megadott hatóanyagból (csoportonként
alapanyagaik. Receptúrai tematika alapján
különböző!).
szükséges galenikumok laborálása csoportokban.
13. hét:
7. hét:
Gyakorlat: Dolgozat
Gyakorlat: Galenikumok alkalmazásával
kapcsolatos problémamegoldó feladatok
14. hét:
átbeszélése. Receptúrai tematika alapján
Gyakorlat: Javítás
szükséges galenikumok laborálása csoportokban.
15. hét:
8. hét:
Gyakorlat:
Gyakorlat: Galenikumok alkalmazásával
kapcsolatos problémamegoldó feladatok

Vér és volumenpótlás.
Készítés:
Solutio anticoagulans „ ACD” (Ph.Hg.VII.)
Solutio anticoagulans „ CPD” (Ph.Hg.VII.)
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Követelmények
Gyógyszertechnológia gyakorlat III (Üzemi gyógyszerkészítési gyakorlat II.) teljesítésének feltételei:

A középüzemi gyógyszerkészítési gyakorlat 3 részterületből áll (tablettázási, galenusi és aszeptikus
gyógyszerkészítési gyakorlat), amely részek időtartama a tényleges oktatási időszak 1/3-a. Ezen
gyakorlatokon az oktatás kis létszámú csoportokban folyik a manualitás és az ismeretanyag minél
tökéletesebb elsajátítása végett. A gyakorlatvezető minden gyakorlat elején meggyőződhet a
hallgató gyakorlati tudásáról írásbeli vagy szóbeli felmérés formájában. Az üzemi gyakorlat három
részéből a 13.héten számonkérés történik. A dolgozat három részből tevődik össze / Infúziós,
Tablettázó, Galenusi/. A hallgató mindhárom részre külön jegyet kap és a jegyek átlaga adja a
gyakorlati jegyét. Amennyiben az egyik részjegye elégtelen lesz, a gyakorlati jegye elégtelen (1). A
14. héten javító dolgozatra van lehetőség. A javító dolgozatot ugyanúgy osztályozzuk, mint az előző
dolgozatot. Amennyiben a hallgató elégtelen jegyet kap, egyszer szóban felelhet a tanszékvezetőnél.
Amennyiben a hallgató a szóbeli felelten szintén elégtelen jegyet kap, a félév aláírását megtagadjuk.
A gyakorlatokon való megjelenést ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása
kötelező. Pótlás a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. Kettőnél több igazolatlan
és nem pótolt távolmaradás a félév aláírásának megtagadását vonja maga után.
Az osztályozás megértésének segítése végett néhány gyakorlati példa a jegyek kiszámítására:

Ha egy hallgató a következő jegyek kapta: galenusi: 4 tablettázó: 3 infúziós: 5
(3+4+5)/3=4.00~4-es a végső jegye a tárgyból.
Ha a hallgató javít és a galenusi és a tablettázó anyagrészekből is egy-egy ötös dolgozatot ír:
(3+4+5+5+5)/5=4.4~4, tehát a végső jegye nem változik, szükségtelen volt a dolgozatokat
megírnia.
Ha egy hallgató a következő jegyeket kapta: galenusi: 1 tablettázó 5: infúziós: 2
A hallgatónak feltétlenül el kell jönnie javítani galenusiból, mivel jelenleg nincs sem aláírása, sem
jegye.
A hallgató a galenusi részből jegyét ötösre javította. Így már van aláírása és végső jegye ekkor így
alakul:
(1+5+2+5)/4=3.25~3-as
A hallgató javíthatott volna a kötelező galenusi részen kívül az infúziós részből is. Ha ötöst ír, végső
jegye a következőképpen alakul:
(1+5+2+5+5)/5=3.6~4-es a végső jegy, így érdemes az infúziós részből is javítania.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A gyakorlatok elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában
történik. Az oktatás hallgatása, az elektronikus jelenléti ív kitöltése kötelező a hallgató számára. Az
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eLearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, tesztek kitöltése és/vagy
visszaküldése kötelező. A hallgatónak kötelező megírni az eLearning rendszerben az Üzemi
gyakorlathoz tartozó 3 db tesztet külön a Tablettázó, Galenusi és Infúziós részből. A 3 db teszt
átlaga adja az 5 fokozatú gyakorlati jegyet. Egyik rész sem lehet elégtelen (1), az a tantárgy
aláírásának megvonásával jár. A hallgató egyszer javíthatja az adott részjegyet az eLearning
rendszerben feltöltött javító teszt alapján.

Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA II. ELMÉLET
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 56
1. hét:
ß-Receptor blokkolók, koszorúér tágítók 8. hét:
és angina ellenes szerek.Vérnyomáscsökkentők. Előadás: Vegyes szerkezetű külső és belső
fertőtlenítőszerek.
2. hét:
Előadás: Szelektív agyi keringésgokozók.
9. hét:
Hiperlipidémia gyógyszerei. Véralvadást
Előadás: Kemoterapeutikumok. Szulfonamidok.
befolyásoló gyógyszerek, vérlemezkék aggreTuberkulózis ellenes szerek.
gációjának gátlása
10. hét:
3. hét:
Előadás: Gombaellenes szerek.
Előadás: Aminosavak, természetes peptidek.
Inzulin és egyéb diabetikus készítmények.
11. hét:
Előadás: Peptid és glikopeptid antibiotikumok., ß4. hét:
laktám antibiotikumok
Előadás: Fontosabb fehérjekészítmények.
Fehérjebontó enzimek. Emésztésre ható
12. hét:
gyógyszerek.
Előadás: Makrolid antibiotikumok. Szénhidrát
alapú antibiotikumok, aminoglikozidok.
5. hét:
Előadás: Laxativ szerek, hánytatók,
13. hét:
hányáscsillapítók. Hormonok fogalma, típusai
Előadás: Naftacén és fenantrén vázas
antibiotikumok.
6. hét:
Előadás: Androgének, ösztrogének,
14. hét:
progesztogének. Fogamzásgátlás. Pajzsmirigy
Előadás: Virusellenes szerek. Protozoa ellenes
hormonjai, pajzsmirigyre ható anyagok.
szerek. Maláriaellenes szerek. Tumorellenes
szerek, citotoxikus anyagok.Citosztatikus
7. hét:
anyagok, célzott kemoterápia.
Előadás: Hipertireózis gyógyszerei. Allergia
ellenes szerek, hisztaminok és antihisztaminok.
Vitaminok
Előadás:
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Követelmények
Előfeltétel: Gyógyszerészi kémia I. kollokvium
Követelmények: Az előadások 30%-nak látogatása.
A vizsgára bocsájtás feltétele: Gyógyszerészi Kémia II. gyakorlat teljesítése. Alapfogalmakból
összeállított teszt teljesítése legalább 85%-kal.
A vizsga formája: szóbeli szigorlat (Gyógyszerészi kémia I. és II.)
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az előadások órarendi időpontban E-learning felületen kerülnek megtartásra, a részvétel nem
kötelező, de ajánlott. Rendelkezésre bocsájtjuk az E-learning tananyagot, magyarázó szöveggel. A
tananyag megértését önellenőrző teszt segíti.
A vizsgára bocsájtás feltétele: Gyógyszerészi Kémia II. gyakorlat teljesítése. Elearning felületen
alapfogalmakból összeállított, valós idejű teszt teljesítése legalább 85%-kal.
A vizsga formája: szóbeli és/vagy írásbeli szigorlat (Gyógyszerészi kémia I. és II.)

Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA II. GYAKORLAT
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 28
1. hét:

vegyületek
Laboratóriumi rendszabályok,
balesetvédelem, jegyzőkönyv-vezetés, felszerelés 5. hét:
átvétele
Gyakorlat: Simaizom-görcsoldók, érzéstelenítők
Gyakorlat:

2. hét:
Gyakorlat:

6. hét:
Szénhidrátok

Bór-cink kenőcs, Pulvis Chinacisalis
cum vitamino C;
Gyakorlat:

3. hét:
Imipramin, prometazin,
klóramfenikolm, kinin
Gyakorlat:

7. hét:
Spiritus salycilatus cum resorcino,
Suppositorium analgeticum, Rutascorbin tabletta
Gyakorlat:

4. hét:
Gyakorlat: Allopurinol,

metil-xantin-vázas
Követelmények

Előfeltétel: Gyógyszerészi kémia I. kollokvium
A gyakorlat tömbösítve, 7x4 órás csoportokban kerül végrehajtásra.
A hallgató a félévet nem teljesíti, ha:

- három elégtelen zárthelyi dolgozata van;
- két alkalommal nem kezdhette el a gyakorlatot*;
- két elégtelen dolgozata van, és ezen felül egyszer nem kezdhette el a gyakorlatot*;
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- 5 elégtelen vagy nullás dolgozata és jegyzőkönyve van bármilyen kombinációban;
- a dolgozatok és a jegyzőkönyvek átlaga külön-külön nem éri el a 2,0-t.
* A hallgató nem kezdheti el a gyakorlatot, ha:

- a gyakorlat dolgozatírásra szánt ideje alatt (kb. 20 perc) nem jelenik meg;
- a gyakorlat kezdetekor nincsen megfelelően elkészített jegyzőkönyve;
- a zárthelyi dolgozat gyakorlatra vonatkozó kérdéseire adható pontjaiból legalább 50 %-ot nem szerez
meg.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
1. A távoktatáson való részvetel előírásai: kötelező (1 hiányzás megengedett, orvosi igazolással).
2. A félévközi ellenőrzések követelményei, száma, hozzávetőleges időpontja, pótlása, javítás
lehetősége:
Távoktatás keretében az órák 50%-át valósítjuk meg. Minden héten, órarendi időpontban,
összesen hét alkalommal 20 perces online teszt keretében kerül sor a gyakorlat anyagának
számonkérésére, majd feladatlap megoldása következik, kötelezően beadandó formában, másfél
órás időtartammal. A gyakorlat pótlását - orvosi igazolással igazolt hiányzás esetében -egy másik
időpontban lehetőség szerint biztosítjuk. Javításra, online számonkéréssel, egy alkalommal van
lehetőség a teljes féléves tematika anyagából.
3. Az érdemjegy kialakulásának módja: A gyakorlat elméleti anyagának számonkérése távoktatás
keretében megvalósítható, amelyet egy, 6 teszten és 6 feladatlapon alapuló, érdemjeggyel
értékelünk. A majdani 7x2 órás laboratóriumi gyakorlati munkát szintén érdemjeggyel értékeljük,
majd 1:1 aránnyal vesszük figyelembe az elméleti és gyakorlati részérdemjegyet.
4. A tárgyhoz rendelt kredit: 2

Immunológiai Intézet
Tantárgy: IMMUNOLÓGIA
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 26
Szeminárium: 3
Gyakorlat: 8
1. hét:

jellegzetességei. A természetes immunrendszer
Előadás: Az immunrendszer felépítése, működési sejtjei és molekulái.
elve. Központi és perifériás nyirokszervek.
3. hét:
2. hét:
Előadás: Az MHC szerkezete, MHC
Előadás: A természetes immunitás
polimorfizmus. Antigén prezentáció.
jellegzetességei. A természetes immunrendszer
Szeminárium: Az MHC szerkezete, MHC
sejtjei és molekulái.
polimorfizmus. Antigén prezentáció.
Szeminárium: A természetes immunitás
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4. hét:

Vakcináció.

1.A T-limfociták antigén felismerő
működése. A T-sejt-közvetített immunválasz. Az
effektor T-sejtek típusai, funkciói. Naiv és
effektor T-sejt aktiváció.
Szeminárium: A T-limfociták antigén felismerő
működése. A T-sejt-közvetített immunválasz. Az
effektor T-sejtek típusai, funkciói. Naiv és
effektor T-sejt aktiváció.
Előadás:

9. hét:
1. Centrális immuntolerancia, Perifériás
immuntolerancia mechanizmusok. Tumor
immunológia, ellenanyagok felhasználása a
tumor terápiában.
Gyakorlat: Centrális immuntolerancia, Perifériás
immuntolerancia mechanizmusok.
Előadás:

5. hét:

10. hét:

1.A B-limfociták antigén felismerő
működése. Az ellenanyagok szerkezete, az
ellenanyagok által közvetített effektor funkciók.
Gyakorlat: A B-limfociták antigén felismerő
működése. Az ellenanyagok szerkezete, az
ellenanyagok által közvetített effektor funkciók.

Előadás: 1.Antivirális válasz. Hiperszenzitivitás.
Gyakorlat: Tumor immunológia, ellenanyagok

Előadás:

felhasználása a tumor terápiában.
11. hét:
Előadás: 1.Autoimmun betegségek.
Gyakorlat: Hiperszenzitivitás.

6. hét:
Gyulladás.A segítő T-limfociták effektor 12. hét:
funkciói. A citotoxikus T-limfociták.
Előadás: 1.Transzplantáció. Immundeficienciák.
Gyakorlat: Gyulladás.A segítő T-limfociták
Gyakorlat: Autoimmun betegségek.
effektor funkciói. A citotoxikus T-limfociták.
13. hét:
7. hét:
Előadás: 1.Limfocita receptor sokféleség
Előadás: 1.B-sejt aktiváció, a B sejtek antigéntől kialakulása, T és B sejt fejlődés.
függő differenciációja. Immunológiai memória. Gyakorlat: Transzplantáció. Immundeficienciák.
Gyakorlat: B-sejt aktiváció, a B sejtek antigéntől
függő differenciációja. Immunológiai memória. 14. hét:
Önellenőrző teszt
Gyakorlat: Limfocita receptor sokféleség
kialakulása, T és B sejt fejlődés.
8. hét:
Önellenőrző teszt
Előadás: 1.Monoklonális ellenanyagok.
Vakcináció.
Gyakorlat: Monoklonális ellenanyagok.
Előadás:

Követelmények
Aláírás feltételei:

Szemináriumokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Kettőnél több hiányzás esetén a félévi
aláírást az Intézet megtagadja. Lehetőség van a szemináriumok és gyakorlatok pótlására,
ugyanakkor kizárólag az adott szeminárium hetében, egy másik csoporthoz csatlakozva, a
szemináriumi vezetőkkel egyeztetve.
Évközi számonkérések, jegymegajánlás, kollokvium:

A félév során két szintfelmérő teszt megírására kerül sor a 8. és 14. héten:
Az első teszt az 1-7. hét előadásainak, valamint a 1.-7. hét szemináriumainak anyagát tartalmazza. A
teszt fontosságát hangsúlyozandó kizálólag 60% feletti eredmény esetén jogosult a hallgató a
következő dolgozat megírására (így a jegymegajánlásra).
A második teszt az 8-13. heti előadások, valamint az 8-13. heti szemináriumok, gyakorlatok anyagát
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tartalmazza.
Amennyiben az első teszt eredménye meghaladja a 60%-ot, valamint a második teszt eredménye
50% felett van, a hallgató megajánlott jegyet kap, amit elfogadva mentesül a kollokviumi vizsga
alól. A megajánlott jegyet az alábbi algoritmus alapján számoljuk, összeadva a két teszt során
megszerezhető százalékpontokat (maximális pont: 200):
110 - 129: elégséges (2)
130 - 149: közepes (3)
150 - 169: jó (4)
170 - 200: jeles (5)
Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek megajánlott jeggyel, a félév végén kollokviumi vizsgát
kötelesek tenni. A kollokvium egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.
Az "A" vizsgákon a szóbeli rész megkezdésének feltétele az írásbeli részen elért minimum 70%-os
eredmény; amennyiben ez nem teljesül a vizsga elégtelennek minősül (és a szóbeli részre nem kerül
sor).
A "B" vizsgák esetében az "A" vizsgák feltételrendszere a mérvadó, amennyiben az "A" vizsgán
kapott elégtelen a sikertelen (<70%-os eredmény) írásbeli rész következménye. Nem kell
ugyanakkor ismét írásbeli vizsgát tenni azon "B" vizsgázó hallgatónak, aki az "A" vizsga szóbeli
részén kapott elégtelent.
A "C" vizsgákon nincs írásbeli rész, a vizsga egyből a szóbeli résszel kezdődik.
Azon hallgatók, akik javító vizsgát kívánnak tenni, ugyancsak mentesülnek az írásbeli rész alól.
Az előadás anyagokat, valamint az oktatással kapcsolatos mindennemű tájékoztatást a
www.elearning.med.unideb.hu weboldalon érhetik el.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
1.ELŐADÁSOK: Az előadásanyagok továbbra is hozzáférhetők az e-learning rendszeren keresztül.
Ez ppt formátumú előadás ábrák, ábraaláírások, az ábrákat magyarázó Word do-kumentumok és
egyéb segédanyagok feltöltését jelenti A feltöltött filokat a hallgatók köte-lesek önállóan
feldolgozni. Az ezt követő (a következő heti) szemináriumon a hallgatók lehe-tőséget kapnak arra,
hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseiket problémáikat a szemináriu-mot vezető tanárral
megvitatni.
2.SZEMINÁRIUMOK/GYAKORLATOK:
Az előadások anyagának megbeszélésére, megvitatására, a hatékonyabb munka érdekében, az
eredetileg tervezett heti egy szemináriummal szemben hetente 2 időpontot biztosítunk. Az egyik
időpontban az előadások anyagát összeállító oktató a másik időpontban a tematikában megadott
oktató lesz a szeminárium vezetője. A szemináriumok élő webinárium formájában, az e-learning
rendszeren keresztül az ott kialakított linken keresztük a WebEx felületen érhe-tők el. A
szemináriumokon való részvétel kötelező, a hallgatónak be kell jelentkeznie, de a hallgatók egyéni
aktivitását nem minősítjük és a hallgató aktív kommunikációja nem feltétele a kurzus sikeres
teljesítésének. Az online felületre történő belépés technikai információi a kurzus e-learning oldalán
szintén megtalálhatók.
Minden egyes hallgatóknak a két webinárium egyikén kötelező részt vennie. A webináriumokon a
jelenlét, az online belépés regisztrációra kerül, és ezt a jelenléti ívek rend-szeréhez hasonlóan
rögzítésre kerül. A webináriumok végén az adott anyagrész megértését 5 online tesztkérdés
formájában fogjuk ellenőrizni.
A szemináriumokon az előadásanyag elmélyítésén kívül a hallgatók hetente egyéni, 2-3 kér-désből
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álló, önálló anyaggyűjtéssel egybekötött egyéni feladatot „házi feladatot” kapnak. A házi
feladatokat a következő heti első szeminárium időpontjáig kell az e-learning rendszerbe a megfelelő
felületre feltölteni. A beadott munkákat az előadók Jól megfelelt/ megfe-lelt/nem felelt meg
minősítéssel értékelik. A beadott, megfelelt minősítéssel elfogadott mun-kák megléte a szóbeli
vizsga előfeltétele.
3.A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:
3.1. Az aláírás feltételei:
A Szemináriumokon való részvétel kötelező. Kettőnél több hiányzás esetén, vagy ha a hallgató nem
teljesítette az összes egyéni feladatot a félévvégi aláírást az Intézet megtagadja. Lehetőség van a
szemináriumok pótlására, a fentiek szerint hetente két online szemináriumot biztosítunk, melyek
közül a hallgatók szabadon választhatnak.
3.2. A félévvégi vizsga (kollokvium)
A félévvégi vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A megváltozott körülmények miatt a
kollokvium írásbeli vizsgával történő kiváltása (megajánlott jegy alapján) nem lehetséges. A félév
végi minősítés a veszélyhelyzet megszűnését követően a vonatkozó járványügyi előírások szigorú
betartása mellett szóbeli vizsga formájában történik. A hallgatók a szóbeli vizsgán 2 tételt húznak,
az egyik tételt az immunológia (1-14. tétel) a másikat az immunpatológia témaköréből (15-20.
tétel).
A vizsgák lebonyolításáról ütemezéséről ( a járványügyi helyzet és a vonatkozó rendelkezések
változásával összhangban) egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást.
TÉTELEK A SZÓBELI VIZSGÁHOZ (2020)
1. Központi és perifériás nyirokszervek.
2. A természetes immunitás jellegzetességei.
3. A természetes immunrendszer sejtjei és molekulái.
4. A gyulladás és akut fázis válasz
5. A T-limfociták antigén felismerő működése, az antigén prezentáció.
6. A B-limfociták, az ellenanyag közvetített effektor funciók.
7. Az ellenanyagok szerkezete, az izotípusok jellemzése.
8. A limfociták sokféleségének kialakulása.
9. A B sejtek aktivációja és antigéntől függő differenciációja.
10 A monoklonális ellenanyagok előállítása és felhasználása
11. A A T-sejt-közvetített immunválasz. Naiv és effektor T sejtek.
12. Centrális és perifériás immuntolerancia.
13. Az MHC molekulák, funkció, polimorfizmus.
14. Immunológiai memória,
15. Aktív és passzív immunizálás, Vakcináció.
16. Hiperszenzitivitás.
17. Autoimmun betegségek.
18. Tumorimmunológia, monoklonális ellenanyagok felhasználása a tumor terápiában.
19. Transzplantáció, immunszupresszív gyógyszerek.
20. Immundeficienciák
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Laboratóriumi Medicina Intézet
Tantárgy: KLINIKAI BIOKÉMIA II.
Év, szemeszter: 3. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 56
Szeminárium: 8
Gyakorlat: 28
1. hét:

Klinikai fiziológia: Szívelégtelenség
Előadás: Klinikai Biokémia II. 1. Coagulopathiák (molekuláris pathofiziológia)
(általános bevezetés), haemophiliák, egyéb
Gyakorlat: A thrombophilia laboratóriumi
coagulopathiák 2. von Willebrand betegség 3.
diagnosztikája. Az antikoaguláns terápia
Thrombocyta funkció zavarok.
laboratóriumi monitorozása
Klinikai Fiziológia: Bevezetés, a kóros szívizom
ingerlékenység sejtes és molekuláris háttere.
5. hét:
Gyakorlat: Laboratóriumi informatika
Előadás: Klinikai biokémia II. 13. Sav-bázis
egyensúly zavarai. 14. Az autoimmun betegségek
2. hét:
laboratóriumi diagnosztikája. 15. Diabetes
Előadás: Klinikai Biokémia II.: 4. Öröklött
mellitus patogenezise és patomechanizmusa.
thrombophiliák. 5. Szerzett thrombophiliák 6.
Klinikai fiziológia: Szívizom hipertrófia és
Prethrombotikus állapotok, thromboembolia,
szívelégtelenség
consumptios coagulopathiák
Gyakorlat: Vesebetegségek laboratóriumi
Klinikai Fiziológia:A kóros szívizom
vizsgálatának módszerei
összehúzódás alapjai (kontraktilis fehérjék,
intracelluálris Ca2+-homeosztázis és
6. hét:
pumpafunkció).
Előadás: Klinikai biokémia II. 16. A diabetes
Gyakorlat: A coagulopathiák laboratóriumi
mellitus acut anyagcsere zavarainak
diagnosztikája
patobiokémiája és laboratóriumi diagnosztikája
17. A diabetes mellitus laboratóriumi
3. hét:
diagnosztikája 18. Hypoglycaemiák.
Előadás: Kliniikai biokémia II. 7. Na és
Klinikai fiziológia: Endotélium, vaszkuláris
vízháztartás klinikai kémiája I. 8. Na és
simaizom és az erek élettana
vízháztartás klinikai kémiája II. 9. A kálium
Gyakorlat: Vizelet üledék vizsgálat
háztartás klinikai kémiája.
Önellenőrző teszt
Klinikai fiziológia: Miokardiális ischaemia,
miokardiális infarktus és új ischaemiás
7. hét:
szindrómák (hibernáció, prekondicionálás,
Előadás: Klinikai biokémia II. 19. Lipid
stunning)
anyagcsere zavarai 20. Atherosclerosis rizikó
Gyakorlat: Thrombocyta funkciós defektusok
faktorai 21.A lipid anyagcsere
laboratóriumi diagnosztikája. Antithrombocyta
rendellenességeinek laboratóriumi diagnosztikája
terápia monitorozás
Klinikai fiziológia: Magas vérnyomás
Gyakorlat: Laboratóriumi vizsgálómódszerek
4. hét:
metabolikus betegségekben
Előadás: Klinikai Biokémia II. 10. A vese
patobiokémiája I. 11. A vese patobiokémiája II. 8. hét:
12. A vesebetegségek laboratóriumi
Előadás: Klinikai biokémia II. 22. Acut coronaria
diagnosztikája, a glomeruláris és tubuláris
syndroma patobiokémiája és laboratóriumi
funkciók laboratóriumi tesztjei
diagnosztikája I. 23. Acut coronaria syndroma
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patobiokémiája és laboratóriumi diagnosztikája
II. 24. Hyperurikémia, köszvény laboratóriumi
diagnosztikája
Klinikai fiziológia: Új távlatok a
kardiovaszkuláris medicinában:transzlációs
lehetőségek
Gyakorlat: Esetismertetés (só-víz háztartás, vese,
diabetes) /Gyógyszerszint monitorozás

12. hét:
Klinikai biokémia II.34. A thyreoida
funkció zavarainak klinikai biokémiája 35.
Mellékpajzsmirigy betegségek klinikai
biokémiája, A calcium, phosphat és magnézium
metabolizmus zavarai és labóratóriumi
diagnosztikája 36. Mellékvese kéreg működés
pathobiokémiája és laboratóriumi diagnosztikája
Előadás:

9. hét:
Klinikai biokémia II. 25. A
májbetegségek patobiokémiája 26. Akut
májkárosodások klinikai biokémiája, a
májfunkció laboratóriumi megítélése 27.A
cholestasis és a cirrhosis patobiokémája és
laboratóriumi diagnosztikája
Klinikai fiziológia: Őssejtkezelés
kardiovaszkuláris kórképekben
Gyakorlat: Likvor cerebrospinális és egyéb
testfolyadékok laboratóriumi vizsgálata
Előadás:

10. hét:
Klinikai biokémia II. 28.Az autoimmun
májbetegségek patobiokémiája és laboratóriumi
diagnosztikája
29.Gyomor-béltraktus patobiokémiája és
laboratóriumi diagnosztikája I.
30.Gyomor-béltraktus patobiokémiája és
laboratóriumi diagnosztikája II.
Klinikai fiziológia: A légzőrendszer klinikai
élettani jelentőségű celluláris és molekuláris
elemei
Szeminárium: Az EKG alapjai
Gyakorlat: Elválasztástechnika
Önellenőrző teszt
Előadás:

Klinikai fiziológiaA táplálkozás és a
metabolizmus klinikai élettana
Szeminárium: Ritmuszavarok EKG vizsgálata II.
Gyakorlat: Autoimmun betegségek labóratóriumi

kivizsgálása
13. hét:
Klinikai biokémia II.
37. A mellékvese velő működés patobiokémiája
és laboratóriumi diagnosztikája 38. Gonád
működés klinikai biokémiája
39. Laboratóriumi eljárások a csontbetegségek
diagnosztikájában
Előadás:

Klinikai fiziológia: Az idegrendszer klinikai
élettana I.
Szeminárium: Angina pectoris, Myocardiális
infarctus
Gyakorlat:

Máj és pancreas megbetegedések laboratóriumi
vizsgálata
Önellenőrző teszt
14. hét:

Klinikai biokémia II:40. Laboratóriumi
Előadás: Klinikai biokémia II.31.Acut pancreatitis eljárások az izombetegségek diagnosztikájában
laboratóriumi diagnosztikája 32.Hypothalamus, 41. Laboratóriumi módszerek összefoglalása
42.Szigorlati gyakorlati vizsgasor-képek
hypophisis klinikai biokémiája 33. pajzsmirigy
bemutatása
betegségek patobiokémiája
Klinikai fiziológia: Az idegrendszer klinikai
Klinikai fiziológia: A légzőrendszer klinikai
élettana II.
élettana
Gyakorlat: Esetismertetés (lipid, AMI, máj,
Szeminárium: Ritmuszavarok EKG vizsgálata I.
pancreas)
Gyakorlat:
Akut miokardiális infarktus laboratóriumi
diagnosztikája, POCT
11. hét:

Előadás:
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Követelmények
Megengedett hiányzások száma, pótlása : A gyakorlatokról az első félévben második félévben 2
mulasztás megengedett. Az ezen felüli hiányzásokat pótolni kell. Minden gyakorlat csak az adott
oktatási héten pótolható. Egy csoportnál kettőnél több hallgató nem pótolhat. Aláírás megadása:
amennyiben a hallgató a megengedettnél több gyakorlatról igazolatlanul mulaszt, nem kap aláírást.
Vizsga típusa, részei: a tanév végén a második félév során írt demonstrációk eredményeit
összegezzük,amely alapján plusz pontok szerezhetők, amit a szigorlati jegybe beszámítunk. A
hallgatók év végén a két szemeszter anyagából írásbeli vizsgát tesznek. Elégtelen esetén a
tesztvizsgát meg kell ismételnie. A C vizsga szóban és vizsgabizottság előtt történik
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A Klinikai Biokémia II. tantárgy annotált előadás és gyakorlati anyagai heti bontásban feltöltésre
kerülnek az e-learning rendszerben. Amennyiben a hallgatónak kérdése van a tananyaggal
kapcsolatban azt e-mailben teheti fel az adott oktatási héten az előadásért, ill. a gyakorlatért felelős
oktatónak. A félévi aláírás feltétele a gyakorlatok teljesítése, amit az oktatás első négy hetében a
jelenléti ív alapján követünk. A távoktatás időszakában a teljesítés feltétele, hogy a hallgató az elearning rendszerből letölti a gyakorlati anyagot, továbbá a gyakorlati diasorban található
instrukciók alapján kitölti a gyakorlati jegyzetben található munkalapot. Az adott heti gyakorlati
anyag hallgató általi letöltésének ellenőrzésére a hét utolsó munkanapján 15 órakor kerül sor, a
kitöltött gyakorlati jegyzet ellenőrzése a szemeszter során vagy az év végi vizsgán történik. A félév
aláírása megtagadható azon hallgatók számára, akik több mint két gyakorlatot nem teljesítenek. A
szemeszter végi szigorlat írásbeli vizsga formájában történik. A vizsgáztatás lebonyolításáról a
későbbiekben tájékoztatjuk a hallgatókat.

4. FEJEZET
IV. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Belgyógyászati Intézet
Tantárgy: KLINIKAI ALAPISMERETEK
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 56
Szeminárium: 28
1. hét:
BELGYÓGYÁSZAT 1. A hypophysis
betegségei. 2. Akut- és krónikus
mellékvesekéreg-elégtelenség 3. A pajzsmirigy
és a mellékpajzsmirigy betegségei. 4. Angina
pectoris. Myocardiális infarctus 5. Myocardialis
infarctus.
Előadás:

pancreatitis 7. A bél gyulladásos betegségei,
Crohn betegség, colitis ulcerosa. 8. Antibiotikum
indukálta colitis. Hyperlipidaemiák. 9.
Rosszindulatú daganatok. 10. Tüdő- és gyomorés egyéb rosszindulatú daganatok.
3. hét:
11. Anticoaguláns kezelés
szívbetegségben 12. A Szívelégtelenség,
pacemaker kezelés. 13. Diabetes mellitus.
Előadás:

2. hét:
Előadás:

6. Epekőbetegség, acut és krónikus
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Diabetes mellitus kezelése. 14. A légzőszervek
betegségei (pneumonia, tbc, bronchus
carcinoma). 15. Asthma bronchiale, status
asthmaticus. COPD. Emphysema.

9. hét:

SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT:
41. Gyógyszeres terápia szempontjai terhesség
alatt, magzati melléhatások 42. Szülészeti
kórképek és terápiájuk. Nőgyógyászati
4. hét:
gyulladások és kezelésük 43. Szülés,
Előadás: 16. Anaemiák 17. A gyomor fontosabb
gyermekágy. Gyógyszerek szülés és szoptatás
vizsgáló módszerei. Peptikus fekélybetegség.
alatt 44. Fogamzásgátlás. Hormonális
Gastrointestinalis vérzés. 18. Gastroesophagealis fogamzásgátlók hatásai, mellékhatásai 45.
reflux, nyelőcső varicositas, nyelőcső motilitási Klimax, tartós hormonpótlás.
zavarok. Acut és chronicus Gastritis 19.
10. hét:
Autoimmun betegségek. SLE, Scleroderma. 20. Előadás: ELMEGYÓGYÁSZAT: 46. Szorongásos
Autoimmun betegségek. Poly-, dermatomyositis, zavarok. (Generalizált szorongás, pánikbetegség,
Sjögren-sy.
fóbiák, kényszerbetegség, poszttraumás
stresszbetegség.) 47. Affektív zavarok és
5. hét:
kezelésük. 48. A pszichiátria terápiában használt
Előadás: 21. Thromboemboliák. 22. Acut és
gyógyszerek, alkalmazásuk. 49. Az alkoholizmus
chronicus leukaemiák. 23. Malignus
és pszichoaktív szerek okozta zavarok. 50.
Lymphomák. 24. Hypertonia, szövődményei,
Pszichózisok (skizofrénia) és kezelésük.
hypertenzios sürgősségi állapot. 25. Hypertonia
és a szívritmuszavarok gyógyszeres kezelése.
11. hét:
Előadás:

Előadás:

6. hét:
26. Degeneratív ízületi betegség,
köszvény. 27. Rheumatoid arthritis. 28.
Seronegativ spondylarthritisek. 29. Acut
hepatitis. Chronicus hepatitisek. 30.
Májcirrhosis.

12. hét:

7. hét:

13. hét:

Előadás:

IDEGGYÓGYÁSZAT: 51. Eszméletlen
beteg tájékozódó vizsgálata. 52. Epilepszia. 53.
Stroke. 54. Fájdalom (okai, formái, diagnosztika,
farmakoterápia). 55. Fejfájás.
Előadás:

31. Allergiás kórképek, kezelésük. 32. A
normális veseműködés, a vesebajos betegek
vizsgálata. Nephritis, nephrosis syndroma. 33.
Intersitiális nephritisek. Acut és krónikus
veseelégtelenség. GYERMEKGYÓGYÁSZAT:
34. Növekedés és fejlődés újszülött és
csecsemőkorban. 5. Gyermekneurológia.
Előadás:

IDEGGYÓGYÁSZAT: 56.
Immunológiai eredetű neurológiai betegségek.
57. Demencia. 58. Parkinson-kór.
TRAUMATOLÓGIA: 59. Sebek, sebgyógyulás.
60. Traumatológiai alapismeretek, mozgásszervi
sérülések.
Előadás:

14. hét:
36. Kardiológia. 37. Haematológia. 38.
Nephrológia 39. Hányás, hasmenés
csecsemőkorban. 40. Veleszületett fejlődési
rendellenességek.
Előadás:

SEBÉSZET: 61. Shock, asepsis,
antisepsis. 62. Sebészeti fájdalomcsillapítás. 63.
Sebészeti onkológia. IDEGSEBÉSZET: 64.
Traumás károsodások. 65. A kp. idegrendszer
daganatai és kezelésük.
Előadás:

8. hét:

Követelmények
A tárgyfelvétel előfeltételei: Megelőző orvostan, Gyógyszertechnológia IV.
A kurzus célkitűzése: Az orvoslás legfontosabb területei.
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Vizsga típusa: kollokvium
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév. II. félévében:
A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja engedélyezheti az elektronikus vizsgáztatást. A vizsga
alapja az eLearning rendszerben feltöltött tananyagok.

Biofarmácia Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI BIOANALITIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIA II.
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
Szeminárium: 56
1. hét:

6. hét:

Immunanalitikai módszerek I.:
Southern-blotting, Northern-blotting, Westernblotting.
Szeminárium: Általános ismertetés,
balesetvédelem.

Előadás:

Előadás:

2. hét:
Immunanalitikai módszerek II.: RIA,
ELISA, FISH, IHC.
Szeminárium: Fehérjék izolálása.

DNS szekvenálás, fehérje szekvenálás
elméleti alapjai és alkalmazásuk a bioanalitika és
laboratóriumi diagnosztika területén. Proteomika
alapjai, alkalmazási lehetőségei a bioanalitikában
és a kutatásban.
Szeminárium: Nukleinsavak izolálása, agaróz
gélelektroforézis.

Előadás:

3. hét:
Nukleinsavak izolálása,
gélelektroforézis, DNS-chip technika alapjai és
alkalmazása a bioanalitika és laboratóriumi
diagnosztika területén.
Szeminárium: Fehérjék izolálása
Előadás:

7. hét:
Előadás: I. ZH
Szeminárium: Nukleinsavak

izolálása, agaróz

gélelektroforézis.
Önellenőrző teszt
8. hét:
Betegségek laboratóriumi
diagnosztikája, laboratóriumi tesztek
Szeminárium: PCR, RT-PCR
Előadás:

4. hét:
PCR, RT-PCR technika alapjai és
alkalmazásuk a kutatásban és a laboratóriumi
diagnosztikában. .
Szeminárium: Western-blott
Előadás:

9. hét:
Előadás: A terápiás gyógyszerszintminitorozás.
Szeminárium: Immunhisztokémia.

10. hét:
5. hét:
Előadás: Ligand kötési assay-k.
Szeminárium: Western-blott.

Előadás: Toxikológia.

Különböző
vegyületcsoportok toxikológiai kimutatása
műszeresanalitikai technikákkal.
Szeminárium: RIA

59

GYÓGYSZERÉSZ SZAK
11. hét:

13. hét:

Bioanalízis: bioanalitikai vizsgálatok
jelentősége, szerepe és kivitelezése a
gyógyszerkutatás és fejlesztés során.
Szeminárium: ELISA.

Előadás:

Előadás:

Humán gyógyszerfejlesztés analitikai
vonatkozásai.
Szeminárium: Microarray
14. hét:

12. hét:
Előadás: FISH.
Szeminárium: FISH.

Előadás: II. ZH
Szeminárium: Konzultáció

Követelmények
Az előadások 30%-ának látogatása kötelező. A félév során 2 írásbeli számonkérés történik a félév
anyagából. A számonkérések egyikének legalább 60 %-nak kell lennie ahhoz, hogy a félév
elfogadásra kerüljön és a hallgató vizsgára bocsátható legyen.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező, félévente 1 igazolt hiányzás (1 hét) engedélyezett. A félév
végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlat teljesítése. A gyakorlat teljesítése nélkül,
szigorlatot tenni nem lehet.
A félév végén Gyógyszerészi bioanalitika és biotechnológia II. tárgyból a kötelező vizsga szigorlat
formájában történik.
A vészhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az előadások 30%-ának (online) látogatása kötelező. A félév során 1 írásbeli (online) számonkérés
történik a félév anyagából a félév végén. A számonkérés eredményének legalább 50%-nak kell
lennie ahhoz, hogy a félév elfogadásra kerüljön és a hallgató vizsgára bocsátható legyen.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlat
teljesítése. A hallgatók a gyakorlatok teljesítését az egyes gyakorlatokat követően online tesztek
kitöltésével igazolják. A félév során 1 teszt kitöltését engedjük el, mely azt jelenti, a hallgató nem
teljesítette az adott gyakorlatot. Amennyiben egynél több tesztet nem teljesít a hallgató, az azt
jelenti, egynél több gyakorlatot nem teljesített, ezért nem kaphat félév végi aláírást, szigorlatot
pedig nem tehet.
A félév végén Gyógyszerészi bioanalitika és biotechnológia II. tárgyból a kötelező szigorlat a
Gyógyszerésztudományi Kar Dékánjának engedélye és utasítása alapján elektronikus vizsga
formájában kerül lebonyolításra.

Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉS ÉS MANAGEMENT
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
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1. hét:
Gyógyszerügyi menedzsment feladata. A
magyar egészségügyi rendszer felépítése,
alapellátás-, kórházi beteg ellátás,
gyógyszerellátás.A közgazdasági alapfogalmak
és mutatók. Az egészségügy- és a
gyógyszerellátás speciális kérdései.
Előadás:

7. hét:
Egészség megőrzés és prevenció. A
betegedukáció, a hatékony betegtájékoztatás
célja, lehetőségei az
alapellátásbanGyógyszeripari és a business
etikett - iratlan szabályok és elvárások
Önellenőrző teszt
Előadás:

2. hét:
Előadás: Az

egészségbiztosítási rendszerek főbb
tipusai. A magyar egészségügyi rendszer
társadalombiztosítás, finanszírozásaA
menedzsment fogalma, vezetői szerepek és
feladatok, vezetési ismeretek. Gyógyszerügyi
menedzsment területe és feladata.

8. hét:
Előadás: A gyógyszertáron

kívüli– és belüli
gyógyszermarketing lehetőségei és szabályozása.
A reklám szabályozása. Paradigmaváltás
egészségügyben a lakossági ellátás
tekintetetében.. Gyógyszertárlátogatók,
orvoslátogatók és feladataik. A
gyógyszerinformáció és a gyógyszerpromóció
tartalmi és etikai kérdései.

3. hét:
Előadás: Az

egészséggazdasági elemzések célja
és gazdasági jelentősége. Az életminőség mérése
(életminőségi kérdőívek, VAS skála). Az
egészséggazdasági elemzések célja és gazdasági
jelentősége
Önellenőrző teszt

9. hét:
Előadás: Vállalati- és

multinacionalis stratégia:
Regulatory Stratégia egészségpolitika szerepe a
gyógyszeriparban Új rendszerek és információs
módszerek: elektronikus receptkör és orvosi
adatok. FMD.

4. hét:
Előadás: A gyógyszertárak

tipusai. A gyógyszertár
létesítés szabályozása, személyi és tárgyi
feltételei. A személyi jogos gyógyszerész szerepe
és felelőssége.A gyógyszertárak működési és
nyilvántartási rendje és az ügyeleti rendszer
kialakítása. Regionális tisztifőgyógyszerész
feladatköre.
5. hét:
gyógyszerfogyasztás
jellemzői és változása: generikus és OTCgyógyszerek szerepe. Regiszterek értékei.
Elektronikus rendszerek, regiszterek, big-data
szerepe. A gyógyszerészek szervezetei és
érdekképviselete

10. hét:
Előadás: A Gyógyszermarketing alapjai.

Portfolióelemzés, SWOT analízis, marketing
stratégiaA gyógyszerek „életgörbéje”, befektetéshaszon, életciklus-menedzsment. Generikus
gyógyszerek fejlesztése. és a bioequivalencia
vizsgálatok megvalósítása.
Önellenőrző teszt

Előadás: A lakossági

11. hét:
Előadás: A gyógyszerkutatás

fázisai, időtartama
és finanszírozási kérdései. A klinikai
gyógyszerfejlesztések jellemzői (humán I-III
fázisok).A generikus fejlesztés és a
bioequivalencia vizsgálatok módszertana.

6. hét:
Gyógyszerellátás alapelvei, nagy- és
kiskereskedelemi folyamata. Minőségbiztosítás.
Új rendszerek és módszerek. A közforgalmú
gyógyszertár működése: készletek és rendelések
rendszere, árucsoportokA közforgalmú
gyógyszertár működése: jogi-, adó-és pénzügyi
feltételei.
Előadás:

12. hét:
Előadás: A klinikai

gyógyszerkutatás etikai
normái és szakmai irányelvei. Az ICH-GCP
irányelvek. Gyógyszer regisztráció,
postmarketing /fázis-IV vizsgálatok célja,
jellemzői.
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13. hét:

14. hét:

Előadás: A prekilinkai

Előadás: A gyógyszerügyi

toxikológia jelentősége:
farmako-ökológia, környezetszennyezés,
tudatosság. A gyógyszerüggyel kapcsolatos
országos hatáskörű szervek feladatai: OGYEI,
ANTSZ, és az Európai gyógyszerügyi hatóságok
rendszere

menedzsment aktuális
kérdései: konzultációs témák I. A gyógyszerügyi
menedzsment aktuális kérdései: konzultációs
témák II.

Követelmények
Követelményszint: a hallottak logikus rendben történő visszaadása. Érdemjegyjavítási lehetőség:
megbeszélés szerint. Indexaláírás: a vizsga alkalmával.
A vészhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Vészhelyzeti követelmények:
Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás órarend szerinti idejében az
eLearning rendszerben illetve webinárium formájában. Az előadások hallgatása, az elektronikus
jelenléti ív kitöltése nem kötelező a hallgató számára. A vizsga alapja az eLearning rendszerben
feltöltött tananyagok.
Az egyes előadásokhoz kapcsolódóan otthoni feladatokat adunk ki minden héten, amire a
válaszokat majd fel kell tölteni, ill. vissza kell küldeni vagy az egyes konzultációk végén
valamilyen formában (Kahoot! vagy az E-learning felületen) rövid gyakorlati teszteket lehet majd
kitölteni. Mindkét megoldás validálja a részvételüket és segíti a tananyag megértését.
A félév elfogadásának feltétele: A hallgatónak kötelező megírni az eLearning rendszerben a 2 db
témazárótesztet. Javítási lehetőséget biztosítunk egy alkalommal.
Vizsga:
A Kar Dékánja elektronikus vizsgát engedélyezhet.
A hallgatóknak lehetőségük van a tematikához kapcsolódó témakörökben házi összefoglaló-jellegű
dolgozatot készíteni, majd abból szóban (online) prezentációs keretben azt bemutatni.
A fentiek alapján a hallgatók megajánlott jegyet kaphatnak.
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Gyógyszerhatástani Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERHATÁSTAN II. ELMÉLET
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 56
1. hét:
Előadás: A szívizom

iszkémiájának kezelésére
szolgáló szerekSzívelégtelenség kezelésére
szolgáló szerek

gyógyszertana.Pajzsmirigyhormonok, thyreoid és
antithyreoid készítmények.
9. hét:

Előadás: A hypertonia kezelésére szolgáló

Bevezetés a gastroenterológia
gyógyszertanába. Ulcus pepticum. Reflux
betegség (GERD)Prokinetikus készítmények,
hánytatók, hányáscsillapítók. Hashajtók és
hasmenést gátlók.
Önellenőrző teszt

szerek.Hyperlipidaemia kezelésre alkalmas
szerek.

10. hét:

Előadás:

2. hét:
Előadás: Antiarrhythmiás

szerek

3. hét:

Előadás:

Diuretikumok és
antidiuretikumokLégzőrendszer gyógyszertana,
asthma bronchiale és kezelése

Gyulladásos bélbetegségek (IBD) Máj és
epeműködésre ható szerek, pancreas enzimek.
Enzimfunkciós zavarok kezelése
Étvágybefolyásoló szerek. A Táplálékfelvétel
zavarai, obesitas. Gerontofarmakológia

5. hét:

11. hét:

Előadás: Vér

Előadás:

Előadás:

4. hét:

és vérképzés gyógyszertana.
Vérképzést befolyásoló
készítményekHaemostasis, antikoagulánsok,
trombolitikumok, antifibrinolitikumok

Bevezetés a kemoterápiába.
Fertőtlenítők. Antibakteriális kemoterápia
12. hét:
Előadás: Vírusellenes

6. hét:

szerek Gomba-, protozoon
és féregellenes szerek.

Előadás: Thrombocyta-aggregációt-gátlók.

Vérzéscsillapítók.Bevezetés az endokrinológia
gyógyszertanába. Hypothalamicus hormonok,
adenohypophysis gyógyszertana.

13. hét:
Előadás: A gyulladás

gyógyszertana, nem szteroid
gyulladásgátlók, köszvényterápia,
prosztaglandinok, kininek, rheumatoid arthritis.
7. hét:
Antihisztaminok, szerotonin agonisták és
Előadás: A szénhidrát-anyagcsere gyógyszertana, antagonisták.
Diabetes mellitus és gyógyszereiSzteroid
Önellenőrző teszt
hormonok általános jellemzői. A
mellékvesekéreg gyógyszertana.
14. hét:
Előadás: A daganatos megbetegedések
8. hét:
gyógyszertana Immunfarmakológia. Toxikológia.
Előadás: Ivarszervek, nemi hormonok és
fogamzásgátlók gyógyszertana. Kalcium és
csontanyagcsere
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Követelmények
A félév során 2 számonkérés történik a félév anyagából írásban, amelyeken a részvétel kötelező, a
félévi aláírás feltétele. A két számonkérés átlagának legalább 50%-nak kell lennie ahhoz, hogy a
félév elfogadásra kerüljön és a hallgató vizsgára bocsátható legyen. Ötven százalék alatt nincs
javítási lehetőség, a félévi aláírást megtagadjuk, a hallgató féléve sikertelen. A szemináriumokon
való részvétel kötelező, négynél több hiányzás esetén a félévi aláírás kizárt.
A félév végén Gyógyszerhatástan II. elméletből a vizsga szóbeli szigorlat formájában történik (2
tétel húzása a II. féléves és 1 tétel húzása az I. féléves tételsorból, rövid kidolgozás, majd szóbeli
felelet), mely előtt a hallgatóknak rövid írásbeli beugrón kell bizonyítaniuk felkészültségüket.
Amennyiben a hallgató nem teljesíti a beugrón a minimális elvárást (50%), nem szóbelizhet,
vizsgája sikertelen (elégtelen). Amennyiben a hallgató teljesíti ugyan az 50%-ot a beugrón, de a
szóbeli szigorlaton elégtelen feleletet ad, vizsgája sikertelen, újra kell jönnie vizsgázni, de
beugróznia már nem kell újra!
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A szigorlat lebonyolítása (vizsga): a dékáni vezetés fogja kari szinten szabályozni
az év végi vizsgák lebonyolításának szabályait.
A szigorlati beugró alól, amennyiben a félév során megírt teszteken amennyiben a 2 teszt átlaga
90% felett van a hallgató mentesül. Amennyiben nem éri el valaki a 90%-ot, akkor a szigorlat előtt
tesztet kell írni, amin 85 %-ot kell elérni, ahhoz, hogy a vizsgát a hallgató megkedhesse.
Amennyiben a hallgató nem teljesíti a beugrón a minimális elvárást (85%), nem szóbelizhet.

Gyógyszerhatástani Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERHATÁSTAN II. GYAKORLAT
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Gyakorlat: 56
1. hét:

4. hét:

félévébe.

Demonstratív gyakorlat a
kardiovaszkuláris farmakológia köréből III.

2. hét:

5. hét:

Gyakorlat:

Demonstratív gyakorlat a
kardiovaszkuláris farmakológia köréből I.

Gyakorlat:

3. hét:

6. hét:

Demonstratív gyakorlat a
kardiovaszkuláris farmakológia köréből II.

Gyakorlat:

Gyakorlat:

Gyakorlat:

Bevezetés a gyógyszerhatástan II.

Gyakorlat:

Demonstratív gyakorlat a
kardiovaszkuláris farmakológia köréből IV.
Bevezetés az endokrinológia
gyógyszertanába. Hypothalamicus hormonok,
adenohypophysis gyógyszertana.
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7. hét:

Étvágybefolyásoló szerek. A Táplálékfelvétel
zavarai, obesitas. Gerontofarmakológia

Gyakorlat: A szénhidrát-anyagcsere

gyógyszertana, Diabetes mellitus és gyógyszerei.
Szteroid hormonok általános jellemzői. A
11. hét:
mellékvesekéreg gyógyszertana.
Gyakorlat: Antibakteriális kemoterápia
8. hét:

12. hét:

Ivarszervek, nemi hormonok és
fogamzásgátlók gyógyszertana. Kalcium és
csontanyagcsere gyógyszertana.
Pajzsmirigyhormonok, thyreoid és antithyreoid
készítmények.

Gyakorlat: Vírusellenes

Gyakorlat:

9. hét:

szerek. Gomba-,
protozoon és féregellenes szerek.
13. hét:
SZÁMONKÉRÉS (a 12. hét
anyagával bezárólag)
Önellenőrző teszt
Gyakorlat:

SZÁMONKÉRÉS (a 8. hét anyagával
bezárólag)
14. hét:
Önellenőrző teszt
Gyakorlat: A daganatos megbetegedések
gyógyszertana, Immunfarmakológia. Általános
10. hét:
konzultáció a II. félév anyagából
Gyakorlat: Gyulladásos bélbetegségek (IBD) Máj
és epeműködésre ható szerek, pancreas enzimek.
Enzimfunkciós zavarok kezelése.
Gyakorlat:

Követelmények
A félév során 2 számonkérés történik a félév anyagából írásban, amelyeken a részvétel kötelező, a
félévi aláírás feltétele. A két számonkérés átlagának legalább 50%-nak kell lennie ahhoz, hogy a
félév elfogadásra kerüljön és a hallgató vizsgára bocsátható legyen. Ötven százalék alatt nincs
javítási lehetőség, a félévi aláírást megtagadjuk, a hallgató féléve sikertelen. A szemináriumokon
való részvétel kötelező, négynél több hiányzás esetén a félévi aláírás kizárt.
Ezen 2 számonkérés átlaga adja majd a félévi gyakorlati jegyet, a következő ponthatárok alapján:
50%-tól elégtelen, 60%-tól kettes, 70%-tól hármas, 80%-tól négyes, 90%-tól ötös. Ötven százalék
alatt illetve hatvan százalék fölött a gyakorlati jegyen nincs további javítási lehetőség. Ötven és
hatvan százalék között kötelező szóbeli javító vizsgát tenni a félév teljes tantervi anyagából az
utolsó tanítási héten. A javító vizsgán kapott százalékos eredményt átlagoljuk a két számonkérés
százalékos eredményeivel és ez az átlag adja majd a hallgató félévi gyakorlati jegyét a fenti
ponthatárok alapján.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A hallógatók a félév folyamán, az államvizsga kérdések tesztsorából és a kijelölt hatóanyagokból
két kis beszámolót írnak az e-learning rendszerben. A félév folyamán további két beszámolóra kerül
sor a félév anyagából az e-learning rendszerben. A két kis beszámoló átlagából és a nagy
beszámolókon elért eredményekből kerül a gyakorlati jegy kiszámításra. Minden dolgozat megírása
kötelező, ellenkező esetben a félév aláírása megtagadásra kerül. ((kisZH-I+kisZH-II)/2+nagyZHI+nagyZH-II)/3; 90%- (jeles); 80%-(jó); 70%-(közepes); 60%-(elégséges) 50-60% lehetőséget
biztosítunk a gyakorlati jegy megszerzésére. 50% alatt elégtelen, javítási lehetőség nincs.
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Gyógyszerhatástani Tanszék
Tantárgy: GYÓGYSZERÉSZI MŰSZERES ÉS BIOANALITIKA II.
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
Gyakorlat: 56
1. hét:

8. hét:

Gyógyszerek sorsa a szervezetben
(ADMER).

Előadás: Tömegspektrometria alkalmazása

a
bioanalitikai vizsgálatokban. Elméleti alapok,
Szeminárium:
MS készülékek felépítése (API-k, analizátorok,
Gyakorlat: Általános ismertetés, csoportbeosztás, detektorok, vákuum rendszer), működése,
balesetvédelem.
alkalmazás.
Előadás:

Gyakorlat: SPE, SPME

2. hét:
Előadás: Bioanalitika a gyógyszeriparban
Gyakorlat: Gázkromatográfia (GC): alkoholok

9. hét:
Előadás: Tömegspektrometria alkalmazása

a
bioanalitikai vizsgálatokban. Kapcsolt technikák
(GC-MS, LC-MS, MS-MS).
Gyakorlat: UV-VIS-II.: Galvinoxyl assay

vizsgálata.
3. hét:
Előadás: Az

oxidatív és nem oxidatív gyógyszer
metabolizmus modellezésére használatos
rendszerek.
Gyakorlat: Infravörös spektrofotometria (IR):
hatóanyagok vizsgálata gyógyszerkönyv alapján.

10. hét:
Előadás: Bioszenzorok
Gyakorlat: Gázkromatográfia-tömegspektometria
(GC-MS): ismeretlen porkeverék tartalmi
meghatározása.

4. hét:

11. hét:

és ex vivo rendszerek a
gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában.
Gyakorlat: Folyadékkromatográfia (HPLC)
Előadás: In vitro

Előadás: Bioanalitikai módszerek validálása.
Gyakorlat: Gyógyszermetabolizmus modellezése (ECMS, Fenton reakció).

5. hét:
Előadás: Antioxidánsok
Gyakorlat: Tömegspektrometria

12. hét:

vegyületek szerkezetvizsgálata.

Előadás: Humán gyógyszerfejlesztés analitikai
vonatkozásai.
Gyakorlat: LC-MS/MS

6. hét:

13. hét:

Előadás: Antioxidáns assay-k.
Gyakorlat: Ultraibolya-látható

(DI-MS): szerves

(UV-VIS)

Előadás: II. zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: Gyakorlati számonkérés

spektrofotometria.

Önellenőrző teszt

7. hét:

14. hét:

Előadás: konzultáció
ZH
Mintaelőkészítés: SPE, SPME, MEPS. Gyakorlat: konzultáció
Önellenőrző teszt
Előadás: I.
Gyakorlat:
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Követelmények
Tantárgyi követelmények
Az előadások 30%-ának látogatása kötelező. Az évközi beszámolókon a részvétel kötelező. A félév
teljesítésének, az aláírás megszerzésének a feltétele, az évközi beszámolókon az előadások
anyagából min. 40%, a gyakorlati ZH min. 60%-os teljesítése!
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az évközi ZH-k az e-learning rendszeren keresztül kerülnek lebonyolitásra.
A szigorlat lebonyolítása (vizsga): a dékáni vezetés fogja kari szinten szabályozni
az év végi vizsgák lebonyolításának szabályait.

Gyógyszertechnológiai Tanszék
Tantárgy: IPARI GYÓGYSZERÉSZET
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
Gyakorlat: 14
1. hét:
Előadás:

7. hét:
Általános ismertetés

2. hét:
Üzemlátogatás TDK1 TDK3K
Megapack
3. hét:
Előadás: Üzemlátogatás TDK1 TDK3K
Megapack

Steril gyógyszerformák ipari
előállítása/I.
Előadás:

Előadás:

8. hét:
Steril gyógyszerformák ipari
előállítása/II.
Előadás:

9. hét:
4. hét:

Előadás:

Szilárd és félszilárd gyógyszerformák
ipari előállítása

10. hét:

Generikus kutatásfejlesztés

Előadás:

Előadás: A törzskönyvezés

folyamata

5. hét:
Előadás:

alapjai
6. hét:

Gyógyszeripari minőségbiztosítás

11. hét:
Gyógyszerkészítmények primer és
szekunder csomagolóanyagai, csomagolás
folyamata
Előadás:

Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás
a gyógyszeriparban
12. hét:
Előadás:

Előadás:
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13. hét:
Előadás:

14. hét:
Konzultáció.

Előadás:

Konzultáció.

Követelmények
Az oktatás célja, hogy a hallgatók teljes körű áttekintést kapjanak a nagyüzemi gyógyszergyártás
minden fontos területéről. Az oktatás tömbösített formában a TEVA Zrt. munkatársai
közreműködésével valósul meg.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
Az eLearning rendszerben feltöltött tananyagok a hallgatónak rendelkezésére állnak.
A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja engedélyezheti az elektronikus vizsgáztatást. A vizsga
alapja a félév során elhangzott előadások anyaga és az eLearning rendszerben feltöltött tananyagok.

Magatartástudományi Intézet
Tantárgy: BIOETIKA
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 28
1. hét:
Előadás: Az

etika és az erkölcs általános
jellemzése. Erkölcs és természettudomány.
Tanítható-e, ill. tanulható-e az etika? Az erkölcs
szabályozó funkciója (erkölcsiség és
erkölcsösség a személyes életünkben). Az
erkölcsi döntés. Jog és erkölcs viszonya. Az
erkölcsi kérdések deontológiai és utilitariánus
megközelítése. Az aranyszabály elve, a
kettőshatás elve. Erény- és kötelességetikák.
Hivatás, hivatáserkölcs és hivatástudat. A
gyógyszerészeti etika. Általános és szaketikák.
Az erkölcs „intézményei” az egészségügyben.
(gyógyszerészek erkölcsi kódexe, gyógyszerész
eskü, nemzetközi deklarációk, etikai bizottságok,
Kamarák stb.)

az autonómia tisztelete, - jótékonyság, - „ne
árts”. - igazságosság. Bizalom és igazmondás a
gyógyszerészeti munkában. A titoktartás
normája. Paternalizmus és a páciens
autonómiáját tiszteletben tartó etikai
magatartások. A gyógyszerész kapcsolata a
páciensekkel, orvosokkal, és az eü-i
intézményekkel.
3. hét:
Előadás: A betegtájékoztatás.

Betegjogok. A
tájékozott beleegyezés elve és gyakorlata. A
gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek
felvilágosításának etikai kérdései. Elhallgatás és
hazugság a gyógyításban. Betegjogok. Bioetikai
alapelvek és a betegek jogai, kötelességei. A
betegjogi képviselő.

2. hét:
Előadás: A bioetika kialakulása,

alapelvei és
normái . Mi a bioetika? A bioetika kialakulása,
történelmi gyökerei és szerepe a pluralista
társadalomban. A bioetika alapelvei és normái: -

4. hét:
Igazságosság az egészségügyben I.Az
egészségügyi makroallokáció etikai
kérdései.makroallokáció fogalma. Az egyén, az
Előadás:
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egészségügy és a társadalom felelőssége az
egészség fenntartásában. Az egészségügyi
ellátáshoz való jog problémája. Szabadpiaci
versus közfinanszírozású egészségügyi ellátás
etikai kérdései. Az igazságos egészségügyi
rendszer. A sorolás fogalma.

agyhalál fogalma. A halott testével kapcsolatos
etikai és jogi kérdések (boncolás, szervkivétel).
Élő személy testéből való szervkivétel etikai
kérdései. A szervkereskedelem.Az autonómia
tisztelete elvének különböző szintű lehetőségei
és formái a szervdonáció jogi szabályozásában. A
szervdonáció hazai jogi szabályozása.

5. hét:
Igazságosság az egészségügyben II.A
mikroallokáció fogalma. Az életmentő, ritka
általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek,
eljárások elosztásának etikai problémái. A
gyakorlatban használt mikroallokációs
kritériumok etikai kérdési

11. hét:

9. hét:

13. hét:

Genetika és etika.A társadalom
geneticizálódásának veszélye. Az emberi
méltóság tisztelete és a genetikai adatok
védelme. A genetikai redukcionizmus veszélye.
A genetikai szűrések és tesztek etikai kérdései.
1992 ENSZ-egyezmény, 1997. UNESCO
NYILATKOZAT legfontosabb megállapításai.

Előadás: A kórházi-klinikai

Előadás:

Előadás: A gyógyszerészeti

szakma speciális
etikai kérdései. I.A közforgalmú gyógyszerellátás
etikai kérdései.Gyógyszertári filozófia, a
gyógyszerészi munka bizalmi jellege,
felelőssége, titoktartási kötelezettség, önkontroll
jelentősége.A gyógyszerész beteg kapcsolat
6. hét:
jellege, átalakulása az elmúlt évtizedben, az
Előadás: A reproduktív medicina etikai kérdései.A információs különbség etikai vetületeOrvos és
művi abortusz erkölcsi megítélése, a különböző gyógyszerész kapcsolat elemzése. Partneri
álláspontok erkölcsi érvei. Asszisztált
viszony, a gyógyítás bizalmi jellegének
reproduktív technikák etikai kérdései.
megteremtése, megőrzése. Összejátszás az
Dajkaterhesség, embriókísérletek Az emberi
orvosokkal. A gyógyszerészek egymás közötti
méltóság.
kapcsolata, gyógyszertáron belül, gyógyszertárak
között, szakmai területek között.
7. hét:
Előadás: A halál és haldoklás filozófiai-etikai
12. hét:
kérdései.A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és Előadás: A gyógyszerészeti szakma speciális
vallási felfogások. A terminális állapotú betegek etikai kérdései. II.A gyógyszerforgalmazáshoz
ellátásának etikai kérdései. A hospice.
kapcsolódó etikai kérdésekA
Öngyilkosság, eutanázia.
nyereségorientáltság etikai kérdései, gyárak,
nagykereskedők, gyógyszertárak tekintetében. A
8. hét:
tisztességes haszon.A gyógyszerismertetés,
Előadás: Az emberkísérletek etikai kérdései.A
promóció az orvosok, gyógyszerészek irányában.
Nürnbergi kódex és a Helsinki Deklaráció.A
Tájékoztatás a gyógyszertárban, a tájékoztatás
randomizált kontrollcsoportos Klinikai
intimitása. A gyógyszerek reklámozásának etikai
Kísérletek etikai kérdései. Állatkísérletek etikája. kérdéseiA köztestületi kamara lehetősége és
Vannak-e az állatoknak jogai?
korlátai etikai-fegyelmi ügyek esetén
gyógyszerészeti
munka etikai kérdései.A klinikai gyógyszerészet
szerepe, feladatai, hatásköre, jogosultsága.
Tanácsadás vagy rendelés? Orvos-gyógyszerészgyógyító személyzet kapcsolata, etikai
vonatkozások.Gyógyszerészi konzultáció vizit
előtt vagy vizit alatt?Gyógyszerformák
ismertetése, alkalmazási módok bemutatása,
10. hét:
receptírási segítségnyújtás etikai vonatkozásai.
Előadás: A szervátültetés etikai kérdései.A
Gyógyszerész- beteg kapcsolat etikai kérdései a
transzplantáció erkölcsi és vallási megítélése.Az kezelő intézetekben.
Előadás:
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féléves anyagból.
14. hét:
Előadás:

KonzultációKonzultációs megbeszélés a
Követelmények

Értékelés: Kollokvium, melyet írásbeli jegymegajánló vizsgával lehet megszerezni.
Javítani szóbeli vizsgával lehet.
Az indexaláírás feltétele az előadásokon való részvétel.
A veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
GYTK Bioetika kurzusa a következő követelményeket támasztja az előadás hallgatói számára:
1. Házi dolgozat az e-learning felületen megadott témákból (4-5 oldal terjedelemben).
2. Az e-learning felületre feltöltött tematikus ppt-k anyagához kapcsolódó, előre a felületen
megadott ellenőrző mini-esszékérdésekből összeállított egyedi feladatlap kitöltése.
(A "randomizált" ellenőrző kérdések minden tárgyalt témát fognak érinteni. Esetenként a
dolgozathoz kapcsolódó kérdések is felmerülhetnek annak „megvédésének” céljából.)
A két részfeladatból áll össze az értékelés. A részfeladatok (1,2) beadásának sorrendje nem
felcserélhető.

Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Tantárgy: ORVOSI MIKROBIOLÓGIA II.
Év, szemeszter: 4. évfolyam - 2. félév
Óraszám:
Előadás: 14
Szeminárium: 14
1. hét:
Orvosi szempontból fontos protozoon
fertőzések I.
Szeminárium: Antimaláriás kemoterápia és a
vakcináció lehetőségei.
Előadás:

4. hét:
Orvosi szempontból fontos
hengeresféreg fertőzések.
Szeminárium: Féregfertőzések terápiája II.
Ektoparazitózisok terápiája.
Előadás:

2. hét:
Orvosi szempontból fontos protozoon
fertőzések II.
Szeminárium: Egyéb protozoonok elleni terápiás
lehetőségek
Előadás:

3. hét:
Orvosi szempontból fontos szalag- és
mételyféreg fertőzések.
Szeminárium: Féregfertőzések terápiája
Előadás:

5. hét:
Előadás: A vírusok

általános jellemzése. A
vírusfertőzések patogenezise. A vírusok
szaporodása, replikációs stratégiák.
Szeminárium: Direkt víruskimutatás. A vírusok
tenyésztése, a vírusszaporodás kimutatása.
Vírusszerológia.
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6. hét:

Légúti vírusfertőzések
diagnosztikája.
Szeminárium:

Előadás: Antivirális kemoterápia.
Szeminárium: Antivirális szerek gyakorlati

alkalmazása.

11. hét:
Orvosi szempontból fontos arbo- es
robovírusok.
Szeminárium: Enterális vírusfertőzések
diagnosztikája.
Előadás:

7. hét:
Előadás: Herpeszvírusok
Szeminárium: Herpeszvírusok

által okozott
fertőzések diagnosztikája és terápiája.

12. hét:
8. hét:

Előadás: HIV vírus
Szeminárium: Opportunista

Előadás: Hepatitist okozó vírusok.
Szeminárium: Vírusok által okozott

fertőzések.

hepatitis
fertőzések diagnosztikája, terápiája és a
vakcináció lehetőségei.

13. hét:

9. hét:

mikrobiális kontaminációja és romlása, tartósítás.

Előadás:

Előadás: Prionok
Szeminárium: Gyógyszerkészítmények

DNS vírusok: Adeno, Parvo, Papilloma,

Pox

14. hét:

Magzatot károsító és neonatális
vírusfertőzések

Előadás: Sterilezés és dezinficiálás.
Szeminárium: Mikrobiológiai tisztasági

Szeminárium:

standardok.
10. hét:
Előadás:

Orvosi szempontból fontos RNS

vírusok.
Követelmények
A gyakorlatokon/szemináriumokon való részvétel kötelező. Kettőnél több hiányzás esetén az index
aláírás nem szerezhető meg. A gyakorlatok és szemináriumok pótlására az adott gyakorlati héten a
másik csoporthoz csatlakozva van mód. A második félév végén a hallgatók szigorlatot tesznek a
teljes év elméleti és gyakorlati anyagából. A szigorlati vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A vészhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében:
A távoktatási időszakban is az Intézet eLearning felületén találhatók meg az oktatási anyagok. A
hallgató felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a távoktatási felületen megjelenő híreket,
oktatási anyagokat, fórumokat és teszteket. Az is a hallgató felelőssége, hogy a Neptun és eLearning
rendszerben rögzített e-mail címét ellenőrizze és rendszeresen használja.
Az előadás anyagokat színesben, nagy felbontásban, annotálva töltjük fel (pdf formátumban). Az
előadásokkal kapcsolatban kérdéseket feltenni az előadás anyagok mellett található ún. fórumokon
lehet. A kérdésekre kollégáink válaszolnak 1-2 napon belül.
A szemináriumi anyagokat is annotálva töltjük fel. A szemináriumokhoz is tartoznak fórumok,
ahol kollégáink 1-2 napon belül válaszolnak a feltett kérdésekre.
Az adott hét szemináriumához tartoznak még ún. önellenőrző tesztek is. Az adott héten mindig az a
heti témából írt tesztet kell megoldani. A hallgató a hét során bármikor kitöltheti a tesztet, akár 5
különböző alkalommal is. A rendszer a hallgató legjobb eredményét rögzíti és veszi figyelembe.
Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a hallgató átlagos teszt teljesítménye (a legjobb
eredményekből számított súlyozott átlag) elérje a 80 %-ot. Ez a követelmény nem vonatkozik
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azokra a hallgatókra, akiknek korábbi szemeszterben már volt érvényes aláírása a tárgyból.
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