
BIOMÉRNÖKI TANSZÉK

Tudományos élet a Sapientián 
Interjúsorozatunkban a Sa pi-
en tia – EMTE Csíkszeredai Kar 
Bio mérnöki Tanszék vezetőjét,
dr. Miklóssy Ildikó egyetemi ad-
junktust kérdeztük, aki az elmúlt 
év fontosabb mozzanatairól be-
szélt a tanszék életében.

– Milyen kutatások folynak a 
Biomérnöki Tanszéken?

– A kutatási témák szempont-
jából, az „ehető-e a hó?” tudomá-
nyos kérdéskörétől kezdve a Szent 
Anna-tóban élő új baktériumfajok 
leírásán át a kígyómérgekben talál-
ható fehérjék vizsgálatán keresztül a 
transzkriptomikai, orvosi alkalma-
zású témákig nagyon széles palettán 
mozog a tanszéki kollégák tudo-
mányos érdeklődése. Elsősorban 
a biotechnológia (élő rendszerek 
alkalmazása orvosi, ipari vagy akár 
mezőgazdasági célokra) és környe-
zetmérnökség területein folynak a 
tanszéki kutatások, ha pedig listázni 
szeretnénk, az alábbi, részben átfedő 
témakörökben dolgozunk: fehér-
jetudományi és transz kriptomikai 
vizsgálatok különböző betegségek-
ben (például a WNT jelátviteli 
útvonal szerepe a stroke és cukor-
betegség kialakulásában és kezelésé-
ben); értékes vegyületek előállítása 
anyagcsere-mérnökséggel fenntart-
ható nyersanyagokból (szukcinsav 
előállítása ipari melléktermékekből 
baktériumsejtekben, rendszerbioló-
giai megközelítéssel, valamint gén-
sebészeti eljárásokkal); környezeti 
biotechnológiai vizsgálatok extrém 
élőhelyek mikrobiotájának felméré-
sében, szenny víztisztításban és hul-
ladékhasznosításban (a székelyföldi 
különleges élőhelyek, például a Szent 
Anna-tó és a Medve-tó mikrobiális 
közösségének vizsgálata, modern 
szennyvíztisztítási technológiák fej-
lesztése ipari létesítményekben, ipari 
melléktermékek hasznosítása bio-
gáz termelésre); mikroorganizmusok 
és növények közötti összefüggések 
vizsgálata mezőgazdasági alkalma-
zások céljából (talajoltóanyagok elő-
állítása növekedést serkentő baktéri-
umok segítségével); a légszennyezés 
biotikus és abiotikus környezetre 
való hatásának és összefüggéseinek 
vizsgálata (a székelyföldi zárt me-
dencék légszennyezési viszonyainak 
és csapadékkémiájának vizsgálata);  
jelátviteli útvonalak sportbiológiai 
jelentőségének tanulmányozása (� -
ziológiai paraméterek és citokinek 

összefüggéseinek vizsgálata jégko-
rongozóknál). A számos területen 
alkalmazható kutatások közötti át-
fedést elsősorban a molekuláris bio-
lógiai módszerek (fehérjék, DNS és 
RNS vizsgálata és módosítása) biz-
tosítja, amelyek megvalósításához 
szükséges műszerezettség megtalál-
ható a Biomérnöki Tanszék labora-
tóriumaiban, mi több, elsősorban a 
Génsebészet és Környezetmérnök 
szakos, de részben a Turisztikai mér-
nök menedzser szakos hallgatók is 
ezeket a módszereket használják a 
gyakorlati órákon.

– Hogyan lehet bevonni a ku-
tatásba a hallgatókat?

– A tanszéken zajló összes ku-
tatási témában és projektben részt 
vesznek alap- és mesterképzéses diá-
kok, a Pécsi Tudományegyetemmel 
közösen működtetett Alkalmazott 
Kémia doktori iskolájában tevékeny-
kedő doktorandusz hallgatókkal 
együtt. Ezekből a diákkutatásokból 
pedig már évek óta szép eredmé-
nyek születnek helyi, ETDK, de az 
OTDK versenyeken is. Örömmel 
jelenthetem ki, hogy a diákjaink 
nagy tudományos kíváncsisággal és 
a kísérletes munka iránti érdeklődés-
sel, és önszántukból kapcsolódnak 
be a tanszéki kutatásokba. Furcsa-
mód még akkor is szívesen végzik 
ezt a munkát, amikor gyakran egész 
éjszaka tartó mintavételezéssel vagy 
terepmunkával jár.

– Ön milyen kutatócsoport tagja? 
Kik a nemzetközi partnerek?

– Az anyagcseremérnökséggel 
foglalkozó kutatócsoportban tevé-
kenykedem elsősorban, ez a téma-
kör jól ötvözi mind a génsebészet, 
mind a környezetmérnökség alkal-
mazásait. Jelenleg egy fontos ipari 

kiindulóanyag, a borostyánkősav 
előállításán dolgozunk genetika-
ilag módosított, illetve vad típu-
sú baktériumtörzsekkel, ipari 
melléktermékeket (az étolajgyár-
tásból származó glicerint, a tejipar-
ból származó tejsavót és a sör vagy 
pálinka előállításából származó cu-
kortartalmú anyagokat) használva 
kiindulóanyagként. Az ilyen típusú 
eljárások kiválthatják az eddig kő-
olajat felhasználó technológiákat, 
és a biogazdaság – körkörös gazda-
ság alapját képezik.

Egy nemzetközi partnerség ke-
retében a tanszéki munkatársaim-
mal részt veszünk a Horizon 2020 
program keretében létrejött Inspires 
projektben. Az innovatív projekt-
ben a Barcelona Institute for Global 
Health Foundation vezetésével a 
tudományos eredményeinket pró-
báljuk közelebb vinni a székelyföldi 
emberhez. Számomra azért fontos 
és jelent nagy kihívást, mert a ku-
tatási téma a térségi intézmények – 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség, Megyei Kórház, non-
pro� t szervezetek – és a hallgatóink 
közös ötleteléséből született. Arra 
keressük a választ, hogy a zárt Csí-
ki-medencében van-e összefüggés a 
most is aktuális ködös időszakokban 
tapasztalt légköri szennyezők, a leve-
gő mikrobiális terheltsége, valamint 
a légúti megbetegedések között.

– Hogyan hasznosulnak a ku-
tatások eredményei?

– Sok példát tudnék felsorolni a 
kutatásaink kézzelfogható alkalma-
zásaiból, habár nagyon bonyolultan 
és elvontan hangzanak első hallásra. 
Az egyetem szempontjából fontos, 
hogy tanszékünkről kerül ki a leg-
több, nemzetközileg elismert szak-
lapban megjelent tudományos cikk. 

Vlaicu Lajos
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Kovács Gabriella

actus tragicus
Mióta nem félek a fér� aktól
nő se vagyok. Kikeményedtek látomásaim
külön formát kapott minden szívverés
és külön szívet minden pozitúra.
Ebben a gazdag szívtelenségben
– egyre halkabb zenétől betörő ablakok –
állandó kilátásom van a szeretetre.
Tudniillik, a maximum érzéketlenség is eksztázis
tartalmas, sűrű és istenre fogékony hidegség
nem ördögi, nem rossz. Vállalt kiűzettetés
mint mezők vállalják saját felgyújtásukat forró nyarakon.
Mert én nem érteni jöttem és nem is látni át
ég és föld többszörös frusztrációját
csak lankadni a szépet, lassítani magamat
ezt a gyomorból keresztényt, csapvízben halakat.
És lefejeztetni magam minden királynak,
a nyilvános vagdalkozás lepkéi szállnak
ágyról ágyra minden egyes este.
Könnyű az Istennek. Nincs esélye a testre.

A csendről
A csend sok ütközetből áll
kis fegyverekből válogat.
Meghúz, meghág, elbocsát
nagy fér� t és kislányokat.

Egyedül hagy. Csak megteremt
nem alakul, nem szembesül
se anyádékkal, se veled.
Ha állsz, ő áll, ha ülsz, ő ül.

A csend a legjobb befolyás
az égen túl, a földre le,
harapás és harapás közt
csók és csók kísérlete.

A csend miatt lett minden itt,
de érte semmi nem lehet.
Csendesül a ház, a táj.
Levágom a nyelvemet.

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.
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