
Magyar Tudomány • 2010/10

1262 1263

Az MTA új levelező tagjai

A Magyar Tudományos Akadémia 
új levelező tagjai

Kedves Olvasóink,

régi szokásunk, hogy az MTA új tagjait – ha csak röviden is – bemutatjuk. 
Reméljük, hogy a Magyar Tudomány néhány kérdésére adott válaszaik 
legalább vázlatos képet adnak róluk. Az Akadémia most megválasztott 
tagjai idén a következő kérdéseket kapták:

1. Mit tart a legfontosabbnak, leghasznosabbnak kutatómunkájában, és mit 
tart a legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

. Mit vár saját magától, milyen tudományos eredményt szeretne elérni 
tudomá nyos pályafutása során?

3. Kit tart az egyetemes tudománytörténetben példaképének – nem feltétlenül 
a saját tudományterületéről –, és miért éppen őt?

4. A tudományosság elkövetkező tíz évének eredményei közül mi izgatja leg
inkább a fantáziáját?

hudeCz ferenC (1952)

Kémiai Tudományok Osztálya • Szakterület: 
biomolekuláris kémia, bioorganikus kémia, 
immunkémia • Foglalkozás: egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető • Munkahely: Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Kar Kémiai Intézet, MTA–ELTE Peptid-
kémiai Kutatócsoport

1. Két példát említek. Fontosnak tartom an-
nak megismerését, hogyan lehet hatóanyag-
molekulákat (elsősorban tumorellenes sze-
rekkel foglalkozom) érintett, azaz tumor sej-
tekbe juttatni úgy, hogy egyidejűleg ne ke-
rüljenek azok az egészséges sejtekbe. A daga-
natterápia egyik legnehezebb dilemmája: 
meddig lehet terhelni a beteg szervezetet úgy, 
hogy a tumorsejtek elpusztuljanak, de az 
egészséges sejteket semmilyen vagy csak 
minimális károsodás érje. Ez a kutatás hihe-
tetlenül izgalmas, hiszen egyfelől meg kell 
ismerni a tumorsejt és az egészséges (gyorsan 
osztódó) sejtek közötti szerkezeti, működésbe-
li különbségeket. Másfelől olyan új moleku-
lákat kell tervezni, szintetizálni és a sejtekre 
gyakorolt hatásukat kipróbálni, amelyek sze-
lektívek. Ilyenek azok a biokonjugátumok, 

amelyek – egyszerű esetben – két alkotórész-
ből állnak: az egyik – a laborban nálunk ál-
talában – olyan peptid vagy fehérje, amely 
képes kötődni a „célsejt” (tumorsejt) felszínén 
elhelyezkedő, membránba ágyazódott olyan 
struktúrákhoz, amelyek kizárólag vagy dön-
tő mértékben csak a tumorsejteken fordulnak 
elő. A másik alkotórész a sejt elpusztítására – 
kis mennyiségben is – képes hatóanyag. Iz-
galmas e két alkotórész „megtalálása”, kivá-
lasztása. Még izgalmasabb azt kikísérletezni, 
hogy az egymáshoz kapcsolás (konjugálás) 
során mely molekularészt lehet a másikhoz 
úgy kapcsolni, hogy egyik partner se veszítse 
el funkcióját (célfelismerés vs. sejtpusztítás). 
Az eddig elmondottakból talán látszik, hogy 
e kutatás nemcsak szellemi izgalmat vált ki a 
kutatócsoport tagjaiból, egyetemi hallgatók-
ból, hanem igencsak hasznos: gyorsabb gyó-
gyulás, kevesebb és kevésbé kíméletlen mel-
lékreakció ígéretét rejti a daganatos betegsé-
gek kezelésében. 

 
2. A másik példa, amelyet az első kérdésre 
vá laszolva ígértem, bepillantást enged abba, 
mit is szeretnék elérni a következő években. 
A hatóanyagok célba juttatása nemcsak a 
tumorellenes kemoterápia területén izgalmas 
és fontos. Néhány éve – az elv megtartásával 

– angol, olasz és dél-afrikai kutatókkal együtt-
működve kiterjesztettük kutatásainkat – a 
TBC-ellenes szerekre. Munkatársaimmal egy 
NKTH Jedlik-projekt keretében azon dolgo-
zunk, hogyan lehetne új tuberkulózisel lenes 
szereket azonosítani számítógépes, enzimeket 
mint célfehérjéket hálózatként kezelő mód-
szerrel, és a kísérletileg is ígéretes mo lekulákat 
hogyan lehet bevinni azokba – és csak azok-
ba – a makrofágokba (falósejtekbe), amelyek 
fertőzöttek, „alvó” M. tuberculosis baktériu-
mokat tartalmaznak. Ez a kutatás, amelynek 




