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Journal club BEVEZETŐ  

Mi is az a Journal Club?? 

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_club" 

A JOURNAL CLUB is a group of individuals who meet regularly to critically evaluate recent articles in 
scientific literature. Journal clubs are usually organized around a defined subject in basic or applied 
research. For example, the application of evidence-based medicine to some area of medical practice can be 
facilitated by a journal club. Typically, each participant can voice their view relating to several questions 
such as the appropriateness of the research design, the statistics employed, the appropriateness of the 
controls that were used, etc. There might be an attempt to synthesize together the results of several papers, 
even if some of these results might first appear to contradict each other. Even if the results of the study are 
seen as valid, there might be a discussion of how useful the results are and if these results might lead to new 
research or to new applications. 
Journal clubs are sometimes used in the education of graduate or professional students. These help make the 
student become more familiar with the advanced literature in their new field of study. In addition, these 
journal clubs help improve the students' skills of understanding and debating current topics of active interest 
in their field. This type of journal club may sometimes be taken for credit. Research laboratories may also 
organize journal clubs for all researchers in the lab to help them keep up with the literature produced by 
others who work in their field. 

History 

The earliest references to a journal club is found in a book of memoirs and letters by the late Sir James 
Paget, a British surgeon, who describes a group at St. Bartholomew's Hospital in London in the mid-1800s 
as "a kind of club ... a small room over a baker's shop near the Hospital-gate where we could sit and read the 
journals." 
Sir William Osler established the first formalized journal club at McGill University in Montreal in 1875. 
The original purpose of Osler's journal club was "for the purchase and distribution of periodicals to which he 
could ill afford to subscribe."  
 
Mi a kurzus során angol szakirodalmat fogunk tanulmányozni: anyag/eszköz kísérő ill módszer leírást, 
katalógusból termékismertetőt és tudományos cikkeket.. 
 
MIRE JÓ EZ A KURZUS EGY OKLA HALLGATÓNAK? 

1. munkája során kerülhet olyan helyzetbe, hogy új módszert kell beállítania -irodalmazást 
követően (a szakirodalom ált angol) 

2. adott kutatási terüketen, ahol dolgozik, elvárják, hogy kövesse a szakirodalmat (ami angol 
nyelven íródott) 

3. a különböző módszerek leírása, protokollok, rendelt anyagok, vegyszerek leírását értelmeznie 
kell (angolul van általában) 

 

 

 

Hogyan zajlik majd a kurzus és mik a követelmények? 

A hallgatók kezdetben megismerkednek a szakirodalom megkeresésének módjával: a könyvtár 
használatával, különös tekintettel az elektronikus adatbázisokra, onnan való letöltésre. Majd kezdetben 
egyszerűbb angol protokollokat, anyag kísérő un „datasheet-eket fordítanak le (írásban leadják nekem-illetve 
együtt a szemináriumon szóban megbeszéljuk), majd végül a kiadott publikációs listáról biokémiai és 
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molekuláris biológiai témájú publikációkból választanak,  letöltik azokat, majd tanulócsoportokat alkotva 
előzetesen együtt feldolgozva otthoni munka során, a feladatokat megosztva a cikk részeit prezentálják 
(power point diasor-4-5db dia /fő) tanulótársaik előtt a szemináriumon Illetve minden alkalommal írásban 
leadják a feldolgozott cikknek az előzetes felosztásban rájuk eső részének a fordítását magyar nyelven. A 
hallgatók feladata továbbá, hogy megadott szempontok szerint értékeljék az adott publikációt, emeljék ki 
milyen új ismereteket szereztek a cikk segítségével. A jelenlevő oktató mintegy koordinátorként vesz rész a 
szemináriumon, illetőleg az előzetes felkészülést segítendő útmutatást ad a cikkek értelmezéséhez, 
feldolgozásához. A felkészüléshez a hallgatók felhasználhatják a Biokémia és Molekuláris Biológia 
tananyag témába illő részeit, illetve bármilyen egyéb tudásanyag forrást (pld internetes adatbázisok).. 
 
Kötelező irodalom:  
Az aktuáliasan kijelölt publikációk ismerete 
 
Ajánlott irodalom:  
Biokémia és Molekuláris Biológia Sillabusz I, II, III, szerkesztette Fésüs László 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgató szerezzen jártasságot adott referencia közlemények felkutatásában, új publikációk követésében, 
azok elektronikus vagy nyomtatott formában való megszerzésében. Képessé kell válni arra, hogy 
közlemények ábraanyagát, módszertani részét a hallgató értelmezni tudja, szükség esetén, segítséggel, az 
olvasott módszerek előnyeit, hátrányait átlássa, korábbi ismereteivel összevesse. 
 
A hallgatóknak a képzés végeztével képessé kell válniuk a laboratóriumi kutatócsoportban a kísérletek 
előkészítésére, illetve a kísérletek egészben vagy egyes részeinek önálló elvégzésére. A kapott kísérleti 
eredményeket tudniuk kell értelmezni, értékelni. Ehhez nyújt nagy segítséget, ha meg tanulják követni a 
szakirodalmat, tudják az új módszereket adaptálni, továbbfejleszteni, amihez a szakirodalmat ki tudják 
keresni és azt képesek értelmezni. 
 
Évközi számonkérés:  
A cikkreferálás teljesítménye alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. Minden alkalommal 5 fokozatú skálán 
érdemjegyet kap a hallgató, melybe beleszámít az írásban leadott fordítás is, melyek átlaga adja a végső 
jegyet. 
 
Index aláírás:  
Az összes órán való részvétel kötelező! 
 
Tantárgyfelvétel felvétele:  
Az Angol szaknyelv II. (EF15013, _L) tantárgy sikeres teljesítése. 
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MIÉRT ÍRNAK CIKKEKET A KUTATÓK? 
 
A tudás közkinccsé tétele íly módon zajlik manapság.  
Valamint egy kutató számára fontos fokmérő a publikációs tevékenység. A kutatónak annál nagyobb az 
elismertsége minél rangosabb folyóiratban fogadják el a publikációját. Egy kutató publikációs 
tevékenységének fokmérői a következő paraméterek: Cikkek száma, idézettsége, impakt faktora. Minél 
nagyobbak ezek a paraméterek annál rangosabb az illető kutató. 

A folyóiratoknak van egy rangsora amely a következő mutatók alapján áll fel.: összcikkek száma, idézettség, 
impakt faktor.  

A folyóiratoknál : 

Az idézetek és cikkek száma fontos mutatószáma annak, hogy milyen gyakorisággal használják a kutatók az 
egyes folyóiratokat. 

Idézetek száma. A korábban publikált kutatási eredmények formális elismerése, ahogyan azt a későbbi 
cikkek szerzői a hivatkozásjegyzékeikben nyilvánosan rögzítik. 

Összidézetszám: mindazon alkalmak száma, ahányszor az ISI (Institute for Scientific Information) 

adatbázisaiban az adott termékévben található bármely folyóiratban az adott folyóiratot idézik. 

Impakt faktor: Az impakt faktor (leggyakoribb magyar fordításban „hatástényező”) a tudományos 
folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám. Megalkotója Eugene Garfield, a 
philadelphiai (PA, USA) Institute for Scientific Information (ISI) alapító elnöke. A Science Citation Index 
(SCI) kiegészítő köteteként megjelenő Journal Citation Reports (JCR) kiadványban -- a folyóiratokra 
jellemző más idézettségi adatokkal együtt -- 1976-ban jelentek meg az impakt faktorok 1974. évi idézetek 
alapján kiszámított értékei. Azóta évenként jelennek meg a JCR kötetei a tárgyévi impakt faktorokkal. 

A folyóiratok impakt faktora annak a mértéke, hogy milyen gyakran idézik a tárgyévben a folyóiratnak 
a megelőző két évben megjelent "átlagos cikkét". Az impakt faktor segít megítélni a folyóiratok relatív 
fontosságát, különösen az ugyanazon szakterületen működő többi folyóirat között. Az impakt faktort úgy 
számítjuk ki, hogy a folyóirat előző két évben publikált cikkeire a tárgyévben kapott idézetek számát 
elosztjuk a folyóiratban az előző két évben publikált cikkek számával. 

 Rank 
Abbreviated Journal Title 

(linked to journal 
information)  

JCR Data   

Total 
Cites 

Impact 
Factor 

5-Year 
Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles 

Cited 
Half-
life   

 1 CA-CANCER J CLIN   7522 74.575 50.766 24.684 19 3.3   

 2 NEW ENGL J MED   205750 50.017 49.911 12.225 356 7.3   

 3 ANNU REV IMMUNOL   15519 41.059 46.200 7.625 24 7.1   

 4 NAT REV MOL CELL BIO   19628 35.423 34.221 7.238 84 4.0   

 5 PHYSIOL REV   17865 35.000 35.855 4.300 40 7.8   

 6 REV MOD PHYS   24577 33.985 40.395 7.028 36 >10.0   

 7 JAMA-J AM MED ASSOC   114250 31.718 27.957 7.556 225 7.2   

 8 NATURE   443967 31.434 31.210 8.194 899 8.5   

 9 CELL   142064 31.253 30.149 6.126 348 8.8   
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 10 NAT REV CANCER   18908 30.762 35.007 4.612 85 4.5   

 11 NAT GENET   61812 30.259 26.446 8.549 215 6.6   

 12 ANNU REV BIOCHEM   16889 30.016 34.372 3.677 31 9.7   

 13 NAT REV IMMUNOL   15775 30.006 31.246 5.174 86 4.0   

 14 NAT REV DRUG DISCOV   10062 28.690 24.856 4.726 62 3.7   

 15 LANCET   148106 28.409 27.264 8.505 289 8.1   

 16 SCIENCE   409290 28.103 30.268 6.261 862 8.4   

 17 NAT MED   48632 27.553 28.965 5.469 143 6.1   

MILYEN ÚJSÁGOK VANNAK? 

Lehet csoportosítani a folyóiratokat a témakörük szerint, ez lefedhet egy tágabb területet pld. 
természettudománnyal foglalkozók: Cell, Science, Nature etc. vagy lehet egészen szűk terület is pld  

Abdominal Imaging etc. Vannak amelyek kifejezetten metodikai jellegűek: Nature Methodes, mások az 

eredményekre helyezik a hangsúlyt.  

 
AZ ÚJSÁGOK/FOLYÓIRATOK SZERKEZETE  
 
A  KÖZLEMÉNYEK TÍPUSAI: 
PLD Ahogyan a SCIENCE  megállapítja a szerzői számára: 

Categories of Signed Papers (undergo peer review) 

Reviews (4 journal pages, on average) describe new developments of interdisciplinary significance and 
highlight unresolved questions and future directions. All Reviews undergo peer review. They include an 
abstract, an introduction that outlines the main point, and brief subheadings. A maximum of 40 references is 
suggested. Most Reviews are solicited by the editors, but unsolicited submissions may also be considered 

Brevia are brief contributions of 600 to 800 words of text (including authors' names, affiliations, and 
references) accompanied by one illustration (a maximum of four panels) or table and not more than six 
references. Titles should be no more than eight words in length. Authors should also submit an abstract of 
100 words or less, which will appear online only. Supporting online material is allowed (no more than one 
illustration or table or 500 words of text). Brevia present research results on subject matter attractive to, and 
understandable by, scientists from a wide range of fields. Interdisciplinary work, or experiments or analyses 
that produce a result of general interest, are especially appropriate for this section. Authors should avoid 
highly technical presentations and jargon specific to particular disciplines. Manuscripts are peer-reviewed in 
the usual manner.  

Research Articles (up to ~4500 words, Including references, notes and captions, or ~5 journal pages) are 
expected to present a major advance. Research Articles include an abstract, an introduction, up to six figures 
or tables, sections with brief subheadings, and a maximum of 40 references. Materials and Methods should 
usually be included in supporting online material, which should also include information needed to support 
the paper's conclusions.  

Reports (up to ~2500 words or ~3 journal pages) present important new research results of broad 
significance. Reports should include an abstract, an introductory paragraph, up to four figures or tables, and 
a maximum of 30 references. Materials and Methods should usually be included in supporting online 
material, which should also include information needed to support the paper's conclusions.  
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Technical Comments (up to 1000 words, excluding references and captions; up to 15 references), which are 
published only on Science's Web site, Science Online, discuss papers published in Science within the 
previous 6 months. Technical Comments should have no more than two figures or tables; authors should 
submit a brief abstract (less than 50 words) to accompany their comment. The authors of the original paper 
are given an opportunity to reply. Comments and responses are peer reviewed and edited as needed. As 
noted, the full text of comments and responses is published online only; abstracts of the discussions appear 
in the Letters section of the print journal.  

The following Science sections offer broadly accessible commentary by scientists and other experts on 
issues of interest to Science readers. With the exception of Letters and the Education Forum, most items in 
these sections are commissioned by the editors, but unsolicited contributions will be considered on occasion.  

 Letters (up to 300 words) discuss material published in Science in the last 3 months or issues of 
general interest. Letters should be submitted using our Web submission form 
(www.submit2science.org), although we can also accept letters by postal mail. Letters are not 
acknowledged on receipt, nor are letter authors generally consulted before publication. Whether 
published in full or in part, letters are subject to editing for clarity and space. E-letters are online-
only, 400-word contributions for promoting rapid, timely discussion.  

 Policy Forum (1000 to 2000 words plus 1-2 figures or illustrations) presents issues related to the 
intersections between science and society that have policy implications.  

 Education Forum (approximately 2000 words) presents original research and, occasionally, essays 
on science education and its practice. Unsolicited submissions are welcome.  

 Books et al. (up to 1000 words) presents reviews of current books, multimedia, exhibitions, and 
films of interest to Science readers.  

 Perspectives (up to 1000 words plus 1 figure) highlight recent exciting research, but do not primarily 
discuss the author's own work. They may provide context for the findings within a field or explain 
potential interdisciplinary significance. Perspectives commenting on papers in Science should add a 
dimension to the research and not merely be a summary of the experiments done in the paper. 
Although many of the Perspectives that comment on research published in Science are solicited, we 
welcome inquiries regarding new advances and fresh insights. As these are meant to express a 
personal viewpoint, with rare exceptions, Perspectives should have no more than two authors  

 
 

EGY RESEARCH ARTICLE  SZERKEZETE   
Ha jól megnézzük követi egy jó jegyzőkönyv szerkezetét. 

Abstract- (Összefoglaló) a leglényegesebb eredményeket összefoglalja-figyelem felkeltő internetes 
adatbázisokban ez megtekinthető ingyen pld PubMed. 

Introduction (Bevezetés): felvezeti a témát, eddigi ismereteket az adott kutatási területen és leírja mik a 
célkitűzései, megindokolja, miért ezt a megoldandó kérdést választotta.  

Materials and Methods (Módszerek és anyagok): a felhasznált eszközök, anyagok, módszerek leírása 
(néhol csak az online supporting material részeként-azaz a papírújságban nincs benne –pls Science, Nature) 

Results (Eredmények) with figures or tables (eredmények ábrákkal és táblázatokkal): a kísérletek 
eredmények részletes leírása. 

Discussion/Conclusions (Tárgyalás/Következtetések): Az eredmények összefoglalása értékelése 
perspektívák, mennyire illik a kapott eredmény az eddigi elképzelésekbe mások által kapott adatokhoz 
mérve. 
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Acknowledgements (Köszönetnyilvánítás) asszisztenseknek a segítségért munkáért, a kapott antitestekért, 
sejtekért stb 

References ( Hivatkozások) a közleményekre melyekben közölt adatokra hivatkozik a szerző a cikkben. 

Némely folyóiratokban ettől terjedelmi okkból eltérnek és bizonyos részeket csak a supporting material 
néven online változatban tekinthetjük meg (Science, Nature). 
 
 
 
Hogyan érdemes hozzáfogni a közlemény olvasásának? Attól függ mit keresünk. 
 
Ha az eredmény a lényeges: Absztraktot és a Conclusion-t olvassuk át először. 
Ha a módszer érdekel, akkor a Materials és Methodes plusz a kísérleteket leíró Result részt stb.  
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Journal club 2010/2011 I. szemeszter 

Tantárgyfelelős: Rné dr Tóth Réka (treka@dote.hu,64789m, ETK 1.F,3.em, 3110szoba) 

Órabeosztás: 28 óra/szemeszter 
1. hét   Hétfő 11-12ó BMBI könyvtár  Regisztráció   Tóth Réka  
 
2.-3.hét  Kedd 10-13  Egyetemi Könyvtár 2.em gépterem. Hogyan szerezzük meg az irodalmat?

 (Petró Leonard) 
+3 hét   írásban leadni az 1. héten kiadott fordítást.     Tóth Rékának  
 
4. hét   H 10.30-13     rövid leírások referálása BMBI könyvtár Tóth Réka 
 
5.6.7.10. hét H 10.30-13 cikkek referálása, jegybeírás BMBI könyvtár  Tóth Réka 
 
8. héten szünet- az órát 7. héten pótoljuk: Hétfőn marad 10.30-13ó? Péntek 13-16ó BMBI Könyvtár? 
9. héten hétfő állami ünnepnap-pótlás azon a héten:  Péntek 13-16ó BMBI Könyvtár? 
 
 
BMBI könyvtár: ETK 2.F,3.em folyosó) 
 
1. hét regisztráció, munkacsoport alkotás (2-3 csoport), rövid fordítási anyagok kiadása. 
 
2-3. hét Petró Leonarddal a könyvtárban internetes adatbázisokkal ismerkednek illetve a könyvtár 
használattal a gyakorlatban- számítógépeken. lpetro lib.unideb.hu ; tel:65781 
 
3. héten a könyvtárbeli órán PubMed segítségével kikeresnek és letöltenek több konkrét review illetve 
kísérletes cikket. (Max.5-6 oldal.) Ehhez keresési kulcsszavakat vagy egyéb pontos adatokat megadok.  
Majd kb 4-4 hallgató=egy munkacsoport dolgoz fel egy-egy cikket óráról órára. Egy alkalommal kb 4-
hallgató (kb 15-20 perc/fő). Szempontok a listán megadva.  
Az 1. héten kiadott rövid antitest/vegyszer kísérő, vagy max 1-2 oldalas metodikai lírás fordítását leadják 
nekem a hallgatók, én azt köv hétre átnézem. Meg kell keresni interneten az eredeti elektronikus file-t is!és 
behozni nekem azt is.  
 
4. héten megbeszéljük, a 3. héten leadott anyagot, illetve az ezeknek internetről letöltött kivetített eredeti 
szövegét átnézzük (nekem megvan én vetítem ki), a leadott fordításban lévő hibákat megbeszéljük.  
 
5-10. hét. Review illetve kísérletes cikket előadása. Összesen 6 hétre 6 cikket kell keresni- minden 
munkacsoport 2-3 cikket dolgoz fel, felosztva egymás között az anyagot. Mindenki letölt és elolvas minden 
cikket, de csak az aktuális hallgató(k) adnak elő. A többiek beleszólhatnak, kérdezhetnek. Írásban is le kell 
adni a fordítást (a hallgatóra eső részt).  
 
Feldolgozás menete: a 5-10 héti cikkek : Mindenki letölti és elolvassa a cikket! Akik referálnak azok 
ténylegesen feldolgozzák, és előadják. A cikkek felosztásához (3-4 fő /cikk) feldolgozás előtt lehet 
segítséget kérni tőlem.  

1. Cikket letöltjük a megadott helyről (2-3.héten) 
2. Power point prezentációt készítünk belőle: ábrákat, grafikonokat ki kell vetíteni!(20perc/fő-5-6 dia)  
3. A cikkben említett módszereknek utána nézni és ábrával elmagyarázni!  
4. A cikkben leírt kísérleteket stb  ismertetni- ábrákat elemezni 
5. Összefoglalni 

 
Debrecen 2010. 09. 03. Rné dr Tóth Réka 
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5-10. heti anyagok: 

FELIRATKOZÁS!  Neveket kérek a cikk mellé! 
 
5. hét (review 2f) (Lilláék ) 

Cell suicide and caspases. 

Rupinder SK, Gurpreet AK, Manjeet S. 

Vascul Pharmacol. 2007 Jun;46(6):383-93. Epub 2007 Feb 8. Review 
 
6. hét  (review 1f) (Ágiék) 
Autophagy as a regulated pathway of cellular degradation 
Science. 2000 Dec 1;290(5497):1717-21. 
 
 
7.hét (review 3f  (Lilláék ) 

Lipoproteins, cholesterol homeostasis and cardiac health. 

Daniels TF, Killinger KM, Michal JJ, Wright RW Jr, Jiang Z. 

Int J Biol Sci. 2009 Jun 29;5(5):474-88. Review 
 

 
8. hét (kisérletes 1ff)  (Ágiék) 
Pyruvate kinase deficiency and malaria. 

Ayi K, Min-Oo G, Serghides L, Crockett M, Kirby-Allen M, Quirt I, Gros P, Kain KC. 

N Engl J Med. 2008 Apr 24;358(17):1805-10. Epub 2008 Apr 16 
 

 
9. hét (kísérletes 2f)  (Lilláék ) 
Effect of inducible nitric oxide synthase on apoptosis in Candida-induced acute lung injury 
Biomedical Research 

Vol. 29 (2008) , No. 5 October pp.257-266 
  
 
 
10. hét (kísérletes 2f)  (Ágiék) 
GLUT1 expression is increased in hepatocellular carcinoma and promotes tumorigenesis. 

Amann T, Maegdefrau U, Hartmann A, Agaimy A, Marienhagen J, Weiss TS, Stoeltzing O, Warnecke C, 

Schölmerich J, Oefner PJ, Kreutz M, Bosserhoff AK, Hellerbrand C. 

Am J Pathol. 2009 Apr;174(4):1544-52. Epub 2009 Mar 12 
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JOURNAL CLUB  ANALITIKUS IV. OKLA hallgatóknak 2010/2011 I. 
 
Munkacsoportok:  
I./ (Lilláék ) 
1 Ozgyin Lilla 
 
2 Menczel Enikő 
 
3 Chamonalunga Anett  
 
4- 
 
5- 
 
 
II./ (Ágiék) 
1 Szabó Ágnes 
 
2 Veleczki Zsuzsa 
 
3 Szilágyi Krisztina 
 
4 Orosz Orsolya 
 
5- 
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3.héten leadandó anyagok : Első héten kiadott anyag. Minden hallgató kap egy antitest vagy egy 
methodikai leírást (1-2oldal) 

Név  emailcím    Cikk címe                                                                              

1. Szabó Ágnes     caspase 8, immunoprecipitation 

 

2. Chamonalunga Anett    western blotting, peptide neutralistaion 

 

3. Menczel Enikő     geneticin, western, blot 

  

4, Ozgyin Lilla     bcl-2, western, blot 

  

5. Veleczki Zsuzsa     p-TNF-R1 ab, supershift essay 

 

6. Szilágyi Krisztina     p-p21 (ser 146), flow cytometry,  

  

7. Orosz Orsolya     Fadd si RNA, Elisa essay 

 

8. 

 

9. 

 

10. 


