
Področje mikrobiologije in imunologije je zelo široko raziskovalno področje, ki 
zajema povsem bazične biološke raziskave pogosto pa tudi raziskave, ki imajo 
neposredno in takojšnjo klinično uporabnost. 
Veliko bazičnih raziskav se odvija v raziskovalnih skupinah, ki niso neposredno 
povezane s kliničnim okoljem. Kot najbolj produktivne v številu kvalitetnih objav pa 
so se izkazale skupine, ki so dobro povezale bazično in klinično raziskovanje. 
Praviloma te skupine dosegajo večje število objav in skrbijo tudi za širšo 
znanstveno podstat. Njihovo delo zajema od vrhunskih znanstvenih

 

objav, skrb za 
vzgojo mladih raziskovalcev, poučevanja in tudi širokega vključevanja v 
mednarodne raziskave. 
Samo na področju mikrobiologije in imunologije  so bile  v letu 2010 organizirane 3 
svetovne znanstvene konference, ki jih organizatorji vedno zaupajo zgolj 
raziskovalnim skupinam, ki prej s svojimi mednarodnimi referencami zadostijo 
strogim kriterijem. 
Kot zelo dobre lahko ocenimo skupine, ki se ukvarjajo s prirojeno imunostjo kakor 
tudi dve skupini, ki v kliničnem okolju združujeta bazično in klinično imnuologijo na 
področju avtoimunskih bolezni in alergij. Zelo produktivne so tudi raziskovalne 
skupine, ki preučujejo široko paleto povzročiteljev infekcijskih bolezni in metode za 
njihovo dokazovanje. 
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V globalni klinični raziskavi so primerjali učinkovitost in varnost tocilizumaba v 
primerjavi z metotreksatom. V 24 tedensko raziskavo je bilo vključenih 673 
bolnikov. Najpomembnejši rezultat raziskave je bila ugotovitev, da je

 

 
Tocilizumab bolj učinkovit od metotreksata.
Neželeni učinki so bili primerljivi z izjemo nevtropenije in višjih koncentracij

 

 
celokupnega holesterola pri bolnikih z tocilizumabom in višjih vrednosti 
transaminaz pri bolnikih z metotreksatom.
Skupina na področju klinične imunologije že vrsto let izvaja klinične in bazične 
raziskave, ki redno rezultirajo z objavami v vrhunskih znanstvenih revijah s 
področja imunologije. 
Ann Rheum Dis. 2010 Jan;69(1):88-96.
Jones G, Sebba A, Gu J, Lowenstein MB, Calvo A, Gomez-Reino JJ, Siri DA, 
Tomsic M, Alecock E, Woodworth T, Genovese MC.
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najboljša revija na področju revmatologije
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Avtorji so v raziskavi ugotovili pomembno izboljšanje diagnostične napovedne 
vrednosti z uporabo rekombinantnih neglikoziliranih antigenov. 
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