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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
I. PANKREÁSZ BETEGSÉGEK KUTATÁSÁNAK, BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK
JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON
A hasnyálmirigy betegségek diagnózisa, kezelése és követése az orvostudomány
legnagyobb kihívásai közé tartozik. A heveny hasnyálmirigy gyulladás korai
diagnózisa ugyan megoldott, azonban specifikus terápia hiányában a betegség a mai
napig életveszélyes állapotot eredményezhet. A gyulladás súlyos eseteiben a
halálozás elérheti a 20-50%-ot [1]. A krónikus hasnyálmirigy gyulladás korai
diagnózisa sem megoldott, felismerésére általában már csak akkor kerül sor, amikor a
mirigyállomány közel 90% már elhalt [2]. Nem meglepő, hogy az ilyen mértékű
károsodás már nem gyógyítható. A pankreász rák halálozási mutatói pedig
különlegesen rosszak, a diagnózis megléte 95%-ban egyenértékű az élet
elvesztésével [3]. Kiemelendő, ami minden hasnyálmirigy betegségre igaz, hogy
incidenciájuk közel 20-30%-ot növekedett az elmúlt 10 évben [4]. Külön nehézséget
jelent a pankreász betegség ellátásának multidiszciplináris jellege, hiszen a betegek
komplex kezeléséhez gasztroenterológus, radiológus, patológus, sebész, genetikus,
onkológus, dietetikus folyamatos konzultációja szükséges [5].
A pankreász rák korai felismerésének ugyancsak óriási jelentősége van. Korai
diagnózis esetén a betegek 10%-a kezelést követően betegségmentessé válhat, illetve
az átlagos nyolc hónapos túlélés 3-3.5 évre megnyújtható lehetne [3]. Az időben
felismert hasnyálmirigy rák esetében a daganat körülbelül 20%-ban rezekálható,
ezekben a betegekben az öt éves túlélés akár 20-30% is lehet. Ehhez azonban gyors
diagnózis, dedikált centrumokban történő ellátás szükséges.
A fenti adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a pankreász betegségek kutatásában és
ellátásában paradigmaváltásra van szükség [6]. Nem véletlen, hogy nemzetközi
szakmai szervezetek 2017-ben konszenzus keretében foglaltak állást arról, hogy a
betegek ellátása dedikált centrumokban kellene, hogy történjen.
Magyarországon közel 2000 beteg hal meg évente pankreász rákban, ezzel a
daganatos halálesetek sorrendjében a pankreász rák a 4. helyen áll [4].
Évente körülbelül 5000 új akut hasnyálmirigy gyulladás kerül diagnosztizálásra, míg a
korai és késői stádiumú krónikus pankreatitiszes betegek száma 10000 feletti évente.
Az Amerikai Egyesült Államokkal és Nyugat-Európával ellentétben Közép- és KeletEurópában mind a mai napig nem megoldott a pankreász betegek centralizált
ellátása.
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II. MAGYARORSZÁG MINT AZ EURÓPAI PANKREÁSZ KUTATÁS
KIEMELKEDŐ KÖZPONTJA
Magyarország az elmúlt 10-15 évben nemzetközi pankreász kutatási központtá vált.
2009-ben Hegyi Pétert 37 évesen az Európai Pankreász Klub (EPC) történetének
legfiatalabb elnökévé választották és Szegeden került megrendezésre az EPC 41.
konferenciája. A másik komoly jelentőséggel bíró esemény 2011-ben történt, amikor
megalakult a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (Hungarian Pancreas Study
Group, HPSG). Ezen két mérföldkő hatása a pankreász kutatásokra egyértelműen
mérhetővé vált. A HPSG az EPC-hez hasonlóan minden évben megrendezte
konferenciáját és több közös nemzetközi rendezvényt is szervezett. 2011-ben
Magyarországról még mindösszesen 13 absztrakt szerepelt az EPC éves legrangosabb
konferenciáján, 2019-ben azonban már 57 absztrakt került bemutatásra (!), amivel
Magyarország Európa legaktívabb tudományos pankreász kutató műhelyévé vált.
(1. ábra)

1. ábra: Az EPC 2019 konferenciájára beadott absztraktok országonkénti megoszlása.

2016-os nemzetközi adatelemzés alapján Közép- és Kelet-Európából a legtöbb
pankreász kutatási projektet Magyarországról regisztrálták [7] (Ábra 2). 2016-ban a
Pécsi Tudományegyetem Transzlációs Medicina Központjában létesült egy
interdiszciplináris kutatástámogató egység, mely metodikai ismeretével és
kutatástámogatási aktivitással hozzásegítette a HPSG-t, hogy 2021. január 1-ig 184, 5
feletti átlag impakt faktorú közleményt publikáljon.
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2. ábra: A 2016-os nemzetközi adatelemzés eredménye.
Magyarország a 16 pankreász témájú projektjével az első Kelet- és Közép-Európában.

A HPSG 7 betegregiszterében és 13 klinikai vizsgálatában 93901 beteg adatait
dolgozta fel és 12411 biobanki mintát használ kutatásaihoz (Ábra 3).

3. ábra: Elért eredményeink. A HPSG munkacsoport által kezelt betegregiszterek, klinikai vizsgálatok,
biobanki minták és beteg klinikai adatfeldolgozás száma 2020-ban.
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A Közép- és Kelet-Európai régióból mind az alapkutatás, mind pedig a klinikai
kutatás területéről egyedülálló módon csak a HPSG képes a legrangosabb
folyóiratokban, mint a Gut, vagy a Gastroenterology publikálni (Ábra 4). Fontos
megemlíteni, hogy a munkacsoport az alapkutatási és klinikai metodikák széles
skáláját használva minden kérdéskörben képessé vált magas színvonalú kutatási
aktivitásra. A HPSG nemzetközi láthatóságát és kollaborációs aktivitását jól tükrözik a
számok. Az elmúlt időszakban 55 ország, 201 városának, 519 intézetének 911
kutatójával tudott közös publikációt megjelentetni (Ábra 3). 2020-ra nemzetközi
terápiás útmutatók első szerzőivé is váltak a HPSG tagjai. Hegyi Péter jelenleg is az
Európai Gasztroenterológiai Társaság pankreász területért felelős vezetői tisztségét
tölti be. Munkásságára az Európai Tudományos Akadémia (Academia Europaea) is
felfigyelt, melynek tagjává, majd klinikai osztályának elnökhelyettesévé választotta.

4. ábra: A HPSG tudományos aktivitásának alakulása 2014 - 2021 között.

Annak ellenére, hogy a HPSG-koncepció komoly nemzetközi figyelemre és pénzügyi
bevételre tarthatna számot, egy dedikált Kiválósági Pankreász Központ hiányában a
HPSG nem tud versenyezni a legújabb gyógyszerkutatási projektekért, nemzetközi
tudományos pályázatokért illetve a régió betegeiért.
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III. EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG

A magyarországi egyetemek alapítványi átállása óriási lehetőségeket kínál, hiszen
megteremti az önálló gazdálkodás és a külföldi betegek fogadásának lehetőségét.
A Semmelweis Egyetem, elsőként ragadta meg a lehetőséget a Pankreász Betegségek
Kiválósági Központjának létrehozására. A központ víziója, missziója és célkitűzései
grandiózusak, a központ létrehozása komoly lehetőséget kínál a régió betegeinek,
orvosainak és gyógyszercégeinek egyaránt. A Semmelweis Egyetem egyes
intézeteiben és klinikáin külön-külön már megtalálható a pankreász betegek
minőségi betegellátáshoz szükséges szaktudás, így ezen szakemberek egy
központban történő összehangolt működése kiváló lehetőséget kínál a magyar
pankreatológia tovább fejlesztéséhez. A rendelkezésünkre álló magasan képzett,
nemzetközi szinten is számon tartott oktató, kutató, klinikus csapat, a Semmelweis
Egyetem lehetőségei adta támogatással, minden esélyét megteremtheti annak, hogy a
HPSG egy nemzetközileg elismert kiválósági, hovatovább, vezető központ lehessen.

Hegyi Péter
az SE-PBKK előterjesztője
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SEMMELWEIS UNIVERSITY - CENTRE OF
EXCELLENCE FOR PANCREATIC DISEASES
Semmelweis University is an incubator of innovation and possess the
ability to innovate constantly
‘A place where the highest standards are matter.’

I. VISION, MISSION & SPECIFIC GOALS

Vision
To become an international centre of excellence that implements the latest scientific
results to provide the best possible management for pancreatic patients, while
intensively researching unanswered questions of a wide range of pancreatic diseases.

Mission
To translate state-of-the-art research results for patients' benefit via effective,
multidisciplinary treatment pathways and gain new scientific knowledge through
patient care.
Goals
To provide the best and most comprehensive care for all patients suffering from
pancreatic diseases.
To conduct internationally acclaimed research at the highest standards in the
field of pancreatology and related fields.
To translate research results for patients' benefits directly at the shortest
possible time.
To responsibly disseminate scientific and lay information to the public.
To provide education of international standards in training and mentoring.
To provide management and circumstances for our patients, employees and
researchers of the highest international standards.
To establish active collaboration with stakeholders (companies, foundations, etc.)
involved in treatment and research in pancreatic diseases.
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5. ábra: Vision & Mission & Goals of SU - CEPD

II. MAIN PANCREATIC DISEASES

Acute, recurrent, chronic and autoimmune pancreatitis, pancreatic cancer,
pancreatic cysts, genetic diseases of the pancreas, pancreatic diabetes, cystic
fibrosis.

III. BOARD OF ADVISORS

A board of international advisors will guide SU-CEPD in order:
To provide the SU-CEPD’s leadership team with advice on our vision, mission
and goals.
To assist with advice in the design of the building.
To make proposals for the preparation of short- and long-term plans.
To review the quality and relevance of healthcare and scientific plan.
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IV. THE CENTRE

The Centre of Excellence will be developed as a completely new concept from design
to completion. It will be a nine-storey building with seven floors and two basement
levels for parking. Outside the parking premises, the total buildable area is 6,111 m2,
out of which the estimated net buildable floor area is 4,478 m2. For parking premises,
2,308 m2 is required on the -P1 and -P2 levels below the building.
We plan to include all units needed (i) to manage pancreatic patients (including CT,
MRI, endoscopic units etc.) and (2) to carry out high-quality research (including a
clinical unit for phase 1 drug trials, laboratories, biobank units, etc.).
According to the preliminary plan, there would be offices, seminar rooms, outpatient
clinics on the ground and first floors, inpatient wards on the second, third and fourth
floors (about 60 beds), whereas the fifth level would house intensive care, high
dependency and phase 1 units, operating rooms and service units needed for islet cell
transplantation. The sixth floor would provide a home for the biobank and basic
research units.

V. HUMAN RESOURCES AND EXPERTISE

The main mission of the centre is excellence in all aspects. Primarily, the centre aims
to become a leader in pancreatology in Eastern and Central Europe. We would like to
build a team fulfilling international standards of excellence focusing on talent and
competence development. The staff will cover all disciplines: basic research,
gastroenterology, critical care, surgery, pathology, radiology, oncology, geneticists,
palliative specialists, addictology, pain and symptom control specialist and
psychology.

VI. INTERDISCIPLINARY UNIT

A comprehensive interdisciplinary unit will support research and patient care.
The role of the unit is:
To cover the development of translational programs (education, training
programs and research collaborations).
To facilitate communication between basic, pre-clinical and clinical research; to
help maintaining up-to-date professional knowledge.
To provide interdisciplinary support for research (biostatistics, IT, data
management and patient inclusion, ethical submissions, PR & marketing, media
relations, patient club coordination, etc.).
To support other activities (event coordination, management and
administration).

6. ábra: Interdisciplinary units
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VII. FINANCES AND FUNDINGS

The revenue of the centre will be determined by the degree of excellence.
The following will be the main financial resources of the budget:
(i) Hungarian National Health System
(ii) Pharmaceutical industry (supported clinical trials)
(iii) Private patient care
(iv) Research & Development activity, EU funds
(v) Public funds

VIII. BENEFITS

(i) improve health and save lives
(ii) rapid diagnosis and staging of malignant pancreatic diseases
(iii) individualized, coordinated and compassionate treatment plan
(iv) availability of new treatments
(v) high level of science
(vi) high visibility
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Az EPC 2019 konferenciájára beadott absztraktok országonkénti
megoszlása.
A 2016-os nemzetközi adatelemzés eredménye. Magyarország a 16
pankreász témájú projektjével az első Kelet- és Közép-Európában.
Elért eredményeink. A HPSG munkacsoport által kezelt betegregiszterek,
klinikai vizsgálatok, biobanki minták és beteg klinikai adatfeldolgozás száma
2020-ban.
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A teljes "Pankreász Betegségek Kiválósági Központja 2021" elnevezésű kiadvány az
alábbi linkre kattintva tekinthető meg a Transzlációs Medicina weboldalán:
https://tm-centre.org/hu/alapitvany/pankreasz-betegsegek-kivalosagi-kozpontja-hu/
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