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szernek nyoma sincs. Útja, Detre László se-
gítségével, ekkor már egyenesen vezetett fel 

az Eötvös Collegiumból az MTA Csillagvizs-
gáló Intézetébe.

Kulcsszavak: Detre László, Eötvös Collegium, Izsák Imre, tudománytörténet
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Az előzmények

A XX. század első évtizedeiben a Pázmány 
Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán 
még nem tanítottak biológiát. A curriculum-
ban állattan és növénytan szerepelt, amit 
később – joggal – megszüntettek, és ezután 
jó ideig csak az anatómia, a fizika és a kémia 
voltak az elsőéves alapozó tárgyak. Az orvos-
tanhallgatók képzésében fontos és hasznos 
biológiai ismeretek oktatásának gondolata 
Huzella Tivadar fejében született meg. Ő 
kez detben a pesti egyetemen dolgozott és 
tanított, majd a Debreceni Egyetem megala-
pítása után ott lett az anatómia professzora. 
Ott megengedték neki, hogy tárgya kereté-
ben biológiát is oktasson. 1932-ben meghív-
ták a budapesti egyetem orvosi fakultására, 
ahol kifejezetten az ő számára a II. számú 
Anatómiai Intézetet átnevezték és átalakítot-
ták Szövet és Fejlődéstani Intézetté (Törő, 
1973). Itt is megpróbált biológiát oktatni, ezt 
azonban nem engedték meg neki. Hogy en-
nek szakmai vagy politikai okai voltak, vagy 

egyszerűen a fakultás konzervativizmusa volt 
az oka, nem tudhatjuk. A biológiában ekkor 
már elkerülhetetlen volt az evolúció, illetve 
darwinizmus oktatása, és ez sem a kurzus, sem 
az egyetem vezetésének  gondolkodásmód-
jával nem volt összeegyeztethető. Ráadásul 
Huzella liberális mivolta és ezzel kapcsolatban 
akár a politikáig elmenő megnyilvánulásai 
közismertek voltak, ami a biológiai oktatásért 
való harcát nem segítette az akkor már fasizá-
lódó Magyarországon. De elképzeléseit nem 
adta fel. 1933-ban megjelent Általános Biológia 
című könyve, melynek alcíme: Az orvostudo-
mány alapjai az élettudományban világosan 
jelezte, hogy ezt orvostanhallgatók és orvosok 
számára írta, azok számára, akik mégis meg 
kívánták szerezni azokat az alapokat, melyek-
hez élőszóban nem jutottak hozzá. A könyv 
a kor leghaladóbb biológiai nézeteit tartal-
mazta, mindazt a szintézist, amire az orvos-
nak gondolkodásmódja helyes kialakításához 
szüksége lehetett.

Huzella Tivadar (1933) a könyv előszavá-
ban világosan megfogalmazta, hogy miért 
tartja fontosnak az orvosok biológiai alapkép-
zését. Mint írja: „A biológia, eltekintve a tár gyi 
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ismeretek közvetlen hasznától, amelyeket az 
orvostudomány számára közvetít, a rendsze-
res okszerű orvosi gondolkozás páratlan isko-
lája is. Az élő szervezetek és az életjelenségeik 
közötti analógiák, differentiák és vonatkozá-
sok kutatása, az élő és élettelen megkülön-
böztetése, a részjelenségek összeegyeztetése és 
viszonyítása az összefüggő egységes egészhez, 
amint a biológiai gondolkozásban és értelme-
zésben állandóan gyakoroljuk, az orvosi gon-
dolkozásban, a kóros tünetek megítélésében, 
a diagnózis és prognózis felállításában, vala-
mint a gyógyító eljárás megválasztásában oly 
nagy jelentőségű intuitív gondolkodás asszo-
ciációs képességeit és a kritikai érzéket fejlesz-
tik. A biológiai gondolkozás megóv az élet és 
betegség egyoldalú, szűkkörű felfogásától, 
el hárítja az orvostudomány egységét fenyege-
tő túlhajtott szakszerűsítés veszélyeit.” Ennél 
tökéletesebben nyolcvan év elteltével sem le-
hetne az orvosi biológia oktatásának célját és 
hasznát megfogalmazni. Nemcsak a biológi-
ának az orvosi gondolkodásmódra kifejtett 
hatását tartotta azonban fontosnak, de elsőd-
legesnek tekintette az orvostudománynak a 
biológiai kutatásra kifejtett hatását is. Véle-
ménye szerint: „Az orvostudomány és a bio-
lógia között kezdettől fogva a legbensőbb 
kapcsolatok állottak fenn. A biológia haladá-
sa életismereteink nagy részében a gyógyító-
an cselekvő orvostudomány termékenyítő 
szükségletéből származott. Egy Semmelweis, 
egy Pasteur korszakalkotó, általános biológiai 
jellegű művének alapja a beteg gyógyításának, 
a szenvedés csökkentésének orvosi érdeke volt. 
A növénytan a gyógynövények keresése nyo-
mán alakult ki. Az élettan, sőt a kor szerű 
che mia Paracelsus orvosi gondolkozásából 
nyert lendületet. A legtöbb biológus minden 
korban az orvosi rendhez tartozott” (Huzella, 
1935). Huzella maga is orvos volt, és intézeté-

ben valóban orvosi biológiai kísérletek folytak, 
ezt nem tudták megakadályozni.

Huzella tanszéki utóda Debrecenben ta-
nítványa, Törő Imre lett, majd Huzellának a 
pesti tanszékről való távozta után azt is ő vet-
te át. Ez 1950-ben történt, amikorra az idő-
közbeni történelmi és politikai események 
miatt a korszellem is megváltozott. Ebben az 
új közegben már szinte követelménnyé vált 
a biológia oktatása az orvostanhallgatók szá-
mára, és Törő, aki jelentős társadalmi és tu-
dománypolitikai pozíciókat is betöltött, ezt 
el is érte. Ettől kezdve tehát az orvosi biológia 
a kötelező curriculum része lett. Bár a tárgy 
előadója hivatalosan Törő Imre volt, az előadá-
sokat az ugyancsak Huzella-tanítvány, Kiszely 
György tartotta a hallgatók nagy örömére. 
Ki szely szintén orvos volt, így nem okozott 
neki nehézséget, hogy Huzella útmutatásai 
alapján tartsa az előadásokat. Tankönyv is 
rendelkezésre állt, a Törő által szerkesztett és 
többek által írt Biológia. Miután Kiszely a 
Szegedi Egyetem biológiaprofesszora lett, a 
pesti egyetemen Török László (biológus) do-
cens vette át az előadásokat. Engem, aki már 
az ötvenes évek végétől rendszeresen tartottam 
(Törővel párhuzamosan) a szövet- és fejlődés-
tani előadásokat, a 60-as évek közepén bízott 
meg Törő a biológia tárgy irányításával és az 
előadások tartásával. 

Az intézet oktatási profiljában időközben 
változások történtek. Szentágothai Jánost 
meg hívták az I. sz. Anatómiai Intézet élé re, s 
ő nem tartotta helyesnek az anatómia-szö vet-
tan-fejlődéstan tárgyi és intézeti szinten való 
szétválasztását. Szakmai és társadalmi súlyát 
bevetve elérte, hogy mindkét intézet oktassa 
mindhárom tárgyat, s a bio lógia oktatása a 
Szö vet- és Fejlődéstani Intézet feladata maradt. 

Törő Imrének 71 éves korában, 1971-ben 
kellett leköszönnie a tanszékvezetésről, illetve 

nyugdíjba vonulnia. Ez megteremtette az 
alkalmat, hogy intézete két részre váljon, és 
megalakuljon az önálló Biológiai Intézet. Az 
Egészségügyi Minisztérium azonban úgy 
tervezte, hogy a Biológiai Intézet pályázatát 
csak akkor írja ki, amikor elkészül a Nagyvá-
rad téri elméleti tömb, és abban az intézetnek 
helye lesz. Ezért csak a most már II. számú 
Anatómiának átnevezett intézet pályázatát 
szándékozott kiírni. A pályázók támogatott-
sága azonban megoszlott, és nem egyezett 
meg az egyetem és az akadémia véleménye. 
Miután ezt az ellentétet nem tudták felolda-
ni, a minisztérium egy vezetésem alatt álló 
önálló Biológiai Csoportot hozott létre a II. 
számú Anatómia pályáztatásával egy időben, 
azzal az ígérettel, hogy a Biológiai Intézet 
pályázatát is kiírja 1972-ben, és azzal a lehe-
tőséggel, hogy a nagyműszerek és az oktatási 
felszerelés az anatómiáé marad, de a biológia 
is használhatja azokat, amíg a társbérlet fenn-
áll. Mindez valóban meg is történt, a Bioló-
giai Csoport, majd Intézet az anatómiai 
épü let első emeletének jobb szárnyában 
rendezkedett be, három nagy laboratórium-
mal és dolgozószobákkal.

A Biológiai Intézet

Az oktatógárda úgy oszlott meg a két önálló 
intézet között, hogy mindazok, akik koráb-
ban anatómiát oktattak, az anatómiához, akik 
pedig biológiát oktattak, a biológiához kerül-
tek. Nem volt tehát akadálya annak, hogy az 
oktatás azon a vágányon fusson tovább, amin 
Törő idejében futott, hiszen már akkor is én 
irányítottam a biológiai oktatást. A Törő által 
szerkesztett tankönyv is rendelkezésre állt, 
majd ezt váltotta 1973-ban a Kiszely által 
szerkesztett és négyünk által írt új tankönyv. 
Ezek a tankönyvek szakmailag kiválóak vol-
tak, ugyanakkor nem feleltek meg a hangsú-

lyozottan orvosi biológiai oktatásnak, már 
csak azért sem, mert többszerzős voltuk nem 
tette lehetővé a tárgy szintézisét. Valószínűleg 
ezért, a minisztérium felkért egy kifejezetten 
orvosi biológiai tankönyv egyedüli írására, 
mely 1979-ban meg is jelent, és négy – a bi-
ológia rohamos fejlődésének megfelelően 
folyamatosan átdolgozott – kiadásából húsz 
éven keresztül tanultak a medikusok, fogor-
vostan-hallgatók és gyógyszerészek.  Megje-
lent A sejt szerkezete című sejtatlasz is, mely-
nek öt kiadását ugyancsak húsz éven át 
használták.

Az Orvosi biológia hat fő fejezetet tartalma-
zott, és talán mostanáig is ez volt az egyetlen 
tankönyv, amelynek a tartalom által ihletett 
fejezetnyitó képeit – a Medicina Kiadó nagy-
vonalúságát dicsérve – a jeles művész, Kass 
János készítette el, hogy a hallgatók ezért is 
élvezettel tanulmányozzák:

• Molekuláris biológia
• Sejtbiológia
• Fejlődésbiológia
• Öröklődésbiológia
• Magatartásbiológia
• Környezetbiológia
Ezek a fejezetek szakmai alapozást bizto-

sítottak a rájuk épülő tárgyak számára, és 
ennek megfelelően épültek fel az előadások 
is. Ugyanakkor már a könyv is – de még 
inkább az előadások – szintézisre törekedtek, 
hogy segítséget nyújtsanak az orvosi biológi-
ai gondolkodásmód kialakulásához a hallga-
tók fejében, figyelembe véve, hogy az orvostu-
domány emberre alkalmazott biológia. Talán 
példákkal illusztrálva: a kóros fejlődés vagy 
az öregedés biológiai alapjainak tárgyalásakor 
a sejtbiológia, fejlődésbiológia, öröklődés bio-
lógia és környezetbiológia ötvöződött, de 
ugyanígy a regeneráció, az anya–magzat kap-
csolatok vagy a nem szerkezetének megvilá-
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gításakor is, és minden esetben, ahol erre 
le hetőség adódott. A gyakorlatokon is igye-
keztünk – a szakmai ismereteken túl – hason-
ló szempontokat érvényesíteni. Amikor az 
egyetemen megindult a német és angol 
nyel vű oktatás, ugyanezen elvek alapján ta-
nítottuk a külföldi diákokat is. A külföldi 
visszajelzések igen pozitívak voltak, külön 
kiemelve a gondolkodásmód fejlesztésében 
elért eredményeket.

A biológiát oktatók kutatási területe az 
elődintézetben heterogén volt. Az új intézet-
ben olyan központi témát kellett találni, mely 
kielégíti a vele foglalkozók kutatási igényeit 
éppúgy, mint a kísérleti objektumok felhasz-
nálhatóságát. Ezért esett választásunk – és 
azért is, mert korábbi érdeklődési területem 
endokrino-biológiai jellegű volt –  a  hormon-
receptorok filogenezisének és ontogenezisé-
nek tanulmányozására. Mindjárt az első kí-
sérletek jelentős sikert hoztak. Kiderült, hogy 
az egysejtű Tetrahymena receptorokkal ren-
delkezik a magasabb rendűekre jellemző 
hor monok számára, és ezek a receptorok 
eléggé specifikusak: még az egymáshoz na-
gyon hasonló hormonokra, mint például a 
szerotonin (általános szöveti hormon) és az 
5-hidroxiindol ecetsav (növényi hormon) is 
eltérően reagálnak (Csaba – Lantos, 1973). Az 
ezzel a jelenséggel foglalkozó és ezt követő 
közleményeink alapján nemzetközi hatású 
kutatás indult, és ennek keretében kimutatták 
a magasabb rendűekre jellemző hormonok 
(például inzulin, ACTH, relaxin stb.) terme-
lését egysejtűekben, és azokat a szignál utakat 
és másodlagos hírvivőket, melyek nagyon 
hasonlítottak a magasabb rendűekben mű-
ködőkre (Csaba, 1985). Ezekben a vizsgálatok-
ban az intézet is szép eredményeket ért el. Az 
egysejtűek hormonális rendszerének kutatá-
sa nemzetközi kongresszusok szekcióülései-

nek fő témájává vált, és az eredmények tan-
könyvi adatokként is megjelentek.

A további vizsgálatok bizonyították, hogy 
az egysejtű gyakorlatilag minden vizsgált 
hormont képes termelni, és minden hormon-
ra, illetve receptorszinten ható anyagra reagál. 
A receptorok érzékenysége hihetetlenül nagy: 
még 10-21 M koncentrációban – tehát amikor 
szinte csak néhány molekula van jelen milli-
literenként –- is reagálnak a hormonokra. Ez 
feltételezhetővé tette egyrészt, hogy az a hor-
monmennyiség is hatékony, amit egyetlen 
Tetrahymena képes termelni, másrészt, hogy 
a hormonok termelése által nagyobb Tetrahy-
mena-populáció is szabályozott lehet. Mind-
ehhez még hozzájárul a receptormemória is.

A Tetrahymena egyedi életideje rövid, 
naponta mintegy nyolcszor osztódik. Kide-
rült azonban, hogy a hormonnal való egysze-
ri találkozás emléke átadódik az utódgenerá-
ciók százaira. Létrejön tehát egy hormonális 
imprinting (Csaba, 1980), melynek eredmé-
nyeként a sejt magatartása illetve, az adott 
hor monra való válaszkészsége örökletesen 
megváltozik. Az imprintinget kiváltó mole-
kulák nem mutagének, de változást hoznak 
létre a gének expressziójában, mely az utód-
generációkban is megmutatkozik. Létrejön 
tehát egy öröklődő – mai elnevezésével – epi-
genetikus változás. Hogy ez a változás való-
ban ennek felel meg, mi bizonyítottuk először 
(Csaba et al., 1995).

Feltételezhető volt, hogy ami az egysejtű-
ben létrejön, az a magasabb rendűekben – akár 
emlősökben is – megtalálható. Valóban így 
is van, a hormonális imprinting végbemegy 
a születés körüli (perinatális) periódusban, és 
szükséges a receptorok differenciálódásának 
befejezéséhez. Ha azonban ilyenkor az adott 
hormontól némileg eltérő, de receptorhoz 
kö tődni képes molekulák vannak jelen ele-

gendő mennyiségben, vagy a fiziológiás hor-
mon a normálisnál nagyobb vagy kisebb 
mennyiségben, hibás imprinting jön létre 
életreszóló következményekkel, és ehhez ele-
gendő egyetlen találkozás is a kritikus perió-
dusban. Ilyenkor megváltozik a receptor kö-
tési képessége, és ezáltal a sejt válaszkészsége 
is, azaz – ha hormontermelő sejtről van szó 

– a hormonok termelődésének mennyisége 
vagy a szexuális magatartás, agresszivitás stb. 
Később kiderült, hogy hormonális imprinting 
nemcsak perinatálisan jöhet létre, hanem 
egyéb kritikus periódusok ban is, amikor sej-
tek differenciálódnak, pél dá ul a serdülőkor-
ban vagy regeneráció alkalmával, de folyama-
tosan differenciálódó (pl. vér-) sejtek esetében 
az élet folyamán bármikor. Később, ugyan-
csak elsőként kimutattuk az imprinting utód-
generációkra való öröklődését (transzgenerá-
ciós imprinting) is (Csaba, 2010). 

Az általunk bevezetett hormonális imprint-
ing fogalomnak ma már rendkívül széles körű 
irodalma van, sőt leszármazottai is lettek, mint 
az epigenetikus imprinting (mely hasonló, csak 
szélesebb területet foglal magába) és a metabo-
likus imprinting, mely ugyanaz, csak a meta-
bolikus eseményekre vonatkozik. Az utóbbi 
időben emberre vonatkozó adatok is rendelke-
zésre állnak (a hibás imprinting hatására akár 
az utódgenerációkban is fellépő betegségek, 
mint például daganat, kardiovaszkuláris el-
változások, diabétesz, obezitás), és korábban 
kevéssé érthető jelenségek is meg magyarázha-
tóvá váltak a hormonális imprinting felisme-
rése által. Valószínűnek tűnik, hogy a hormo-
nális (epigenetikus, me tabolikus) transzgene-
rációs imprinting a jelen emberi evolúciójára 
is hatással van (Csaba, 2007). Harminc évvel 
az első leírás után, ha a Google-ban keressük 
a hormonális (hormonal) imprintinget, több 
mint kétszázezer találatot kapunk. Ennél is 

nagyobb számban találhatók a származékok, 
az epige netikus és metabolikus imprinting. 
Az intézet tudományos munkája tehát jelentős 
hatást gyakorolt az orvosbiológiai kutatások-
ra és az orvosbiológiai szemléletre világszerte. 

Miközben az új kutatási profil kialakítása 
megtörtént, kezdetben még folytak a koráb-
bi kutatási vonal kísérletei is. Ezek keretében 
említésre érdemes a tobozmirigy immun-
rendszerre való hatásának vizsgálata, melyben 
bizonyítottuk, hogy a csecsemőmirigy  jelen-
tősen sérül a tobozmirígy újszülött kori eltá-
volítása után. Ez volt az első adat a tobozmi-
rigy és az immunrendszer kapcsolatáról, 
melynek ma már széles körű irodalma van 
(Csaba – Baráth, 1975). Bizonyítot tuk a tireo-
trop hormon és a gonadotrop hor monok 
funkcionális átfedését, aminek orvosi gyakor-
lati jelentősége van, valamint számos – ma is 
sokszor idézett – munkában írtuk le a hízó-
sejtek filogenezisét és ontogenezisét. A tímusz 
endokrin funkciójával kapcsolatban is szá-
mos megfigyelés történt. Ráadásul kidolgoz-
tunk két új citokémiai festési módszert, me-
lyeket mindmáig világszerte használnak.

A kutatómunkához, éppúgy mint az ok-
tatáshoz, műszerekre volt szükség, hogy az-
után is dolgozni tudjunk, amikor az új épü-
letbe költözünk át. Mire 1978-ban az intézet 
áttelepült a Nagyvárad téri elméleti tömbbe, 
már voltak elegendő számban oktatási mik-
roszkópjaink, elektronmikroszkópunk annak 
használatához, ultramikro tom jaink és felsze-
relésünk a szövettenyésztő és izotóplaborató-
rium számára. Ez lehetővé tette a folyamatos 
tudományos és oktató munkát.

Az objektív mérce: az első huszonhárom év 
eredményei számokban

Eleinte évente mintegy hatszáz, később (a 
külföldiekkel együtt) nyolcszáz (orvos, fogor-
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vos, gyógyszerész) hallgató képzése és vizsgáz-
tatása.

A felvételiző hallgatók vizsgáztatása a 
középiskolai biológia tantárgyból.

Mintegy 450 tudományos dolgozat hazai 
aktákban és nemzetközi folyóiratokban.

A szubjektív mérce

Egy egyetemi intézet alapítása nehéz és bo-
nyolult feladat. Különösen nehéz akkor, ha 
ez egy évszázadosan megalapozott intézet 
(anatómia) területi megcsonkításával jár, mi-
közben az új tárgy létjogosultságát nem 
mindenki ismeri el. A biológia fogalma sok 
idősebb tanszékvezető szemében ugyanis 
egyenlő volt a középiskolai természetrajzzal, 
mert ők még ezt tanulták (még magam is), 
újabb ismereteket a biológia XX. századi ro-
hamos fejlődéséről pedig nem szereztek be, 
de tudtak a liszenkói biológiáról, ami nálunk 
sötét árnyékot vetett erre a tantárgyra. Ugyan-
akkor a tárgy előadásai a hallgatók körében 
nagyon népszerűek voltak, ami nem növelte 
a kevésbé népszerű előadások tartóinak ro-
konszenvét. Ez a hangulat tovább romlott, 
amikor aktuálissá vált az intézetnek a Nagy-
várad téri elméleti tömbbe való költözése, 
te hát sokkal jobb helyzetbe kerülése, mint 
amiben sok régi intézet (például az ELTE 
Puskin-tömbjében lévők) voltak.  Emellett 
az orvosi biológia mint komplex tárgy okta-
tott olyan területeket, amelyek más tárgyak-
ban is előfordultak. Mindez sok támadást 
váltott ki, szerencsére azonban az Egészség-
ügyi Minisztérium ragaszkodott a NET ala-
pítóleveléhez, melyben szerepelt a Biológiai 
Intézet. Mégsem lehetett elkerülni, hogy egy 
másik újonnan alapított intézet le ne csípjen 
egyet a Biológia három emeletéből, amelyből 
azonban a létfontosságú szövettenyésztő la-
bort nem könnyen, de sikerült megtartani. 

Ilyen, néha nyugtalanító körülmények között 
is képes volt az intézet a tárgyhoz, valamint 
a kutatási témához egyaránt hű, magasan 
képzett munkatársakat felnevelni és megtar-
tani. Az együttépítés lelkesedése, az, hogy a 
semmiből – amiből indultunk – valami lesz, 
és ez a mi munkánk eredménye, magával 
ragadta a régi (a Szövettani Intézetből átvett) 
és új munkatársakat egyaránt, és egy jól mű-
ködő tudományos és oktatóközösséget ková-
csolt össze. Ennek eredményeként a receptor 
filo- és ontogenezis (hormonális imprint ing) 
téma is túlélte az intézetben a huszonhárom 
évet, és még további 193 tudományos dolgo-
zatot termett a negyven év második periódu-
sában, melyekről (és a korábbiakról) a követ-
kező cikkekből lehet tájékozódni: Csaba 
2011a,b és 2012.

AZ UTÓBBI TIZENHÉT 
(TIZENNYOLC) ÉV 

(Falus András)

1994-ben Csaba György professzort (aki a 
mai napig aktív és nagy tiszteletben álló mun-
katársa az intézetnek) Falus András követte 
a Biológiai Intézet igazgatói székében. Az új 
igazgató az ELTE biológus szakán végzett 
1970-ben, a biológiai tudományok kandidátu-
sa 1983-ban, a biológiai tudományok dokto-
ra (az MTA doktora) 1990-ben lett. Már 
kö zépiskolás kora óta elsősorban a genetika 
és az immunológia tudománya vonzotta 
(Straub F. Brúnó, Csányi Vilmos és Venetianer 
Pál, valamint Gergely János voltak a tanárai). 
Az ELTE Élettani Tanszékén Ádám György 
irányítása alatt végzett diákköri munkát, majd 
ugyanott tanársegédként dolgozott. 1975 és 
1994 között az Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet Immunológiai Osztályán 
Merétey Katalin munkatársaként tevékeny-

kedett, majd 1990–1994 között megalapítot-
ta és vezette a Molekuláris Biológiai Osztályt.

A Semmelweis Egyetemre kerülését kö-
vetően, 2001-ben az MTA levelező, majd 
2007-ben annak rendes tagjává választották.

Genetikai, Sejt és Immunbiológiai 
(korábban Biológiai) Intézet 
(www.dgci.sote.hu)
Graduális oktatási tevékenység 
(http://www.dgci.sote.hu/oktatas) 

Falus András bevezette Az immunológia alap-
jai című tantárgy oktatását, majd az egyetemi 
kurrikuláris változásokkal, valamint a nem-
zetközi korszerű trendekkel összhangban 
külön oktatási diszciplínaként megjelent, Az 
immunológia alapjai mellett a Genetika/Ge-
nomika, illetve az ettől elválaszthatatlan Bio-
informatika tantárgyat is. Az intézet a módo-
sult oktatási profilnak megfelelően nevet is 
változtatott, új neve Genetikai, Sejt- és Im-
munbiológiai Intézet lett.

A korábbi Orvosi biológia tantárgy kere-
tében az intézet az orvosi alapképzés szem-
pontjából is fundamentális jelentőségű sejt-
biológia tantárgyat is oktatta, amely a curri-
culum változása után az eredeti szándék 
szerint átkerült az anatómia, szövet- és fejlő-
déstan, illetve a molekuláris biológia oktatá-
si területére. Az idegennyelvű oktatás keretén 
belül ez az átalakulás lépcsőzetesen követke-
zett be, és jelenleg is tart.

Az intézet kötelező tantárgyait az Általá-
nos Orvostudományi-, Gyógyszerésztudo-
mányi és Fogorvostudományi karokon ma-
gyar, angol és német nyelven oktatja. A köte-
lezően választható, ill. nem kötelező tantár-
gyak is (például Hisztaminbiológia, Gyul ladás-
biológia, Kemotaxis, A szex genetikája, Bioinfor-
matika és genomanalízis az orvostudományban) 
jelentős látogatottságnak örvendenek.

A magyar és idegen nyelven oktatott hall-
gatói létszám igen magas, jelenleg az intézet 
elméleti és gyakorlati formában mintegy 
nyolcszáz magyar és közel négyszáz külföldi 
hallgató genetikai és immunológiai oktatásá-
ért felelős.

Posztgraduális oktatási tevékenység

Az intézet 1996 óta saját doktori programmal 
(A humán molekuláris genetika és a géndi-
agnosztika alapjai) is rendelkezik a Molekulá-
ris Orvostudományok Tudományági dokto-
ri iskola keretein belül.

Az eltelt tizenhárom évben doktori prog-
ramunk keretén belül ötvenheten szereztek 
PhD-fokozatot, és a következő egy-másfél 
évben tizenkilenc doktorandusz védésére 
kerül sor.

PhD-szombatok

1997 óta évente néhány szombat délelőttöt 
informális beszélgetés keretében a doktori 
program hallgatói együtt töltenek. Ezekre 
meghívnak egy-egy neves kutatót, akik a 
szakmai kérdéseken túlmenően, pályájuk 
meghatározó mozzanatairól, tanítóikról, ars 
poeticájukról beszélnek. A meghívottak között 
szerepelt (a teljesség igénye nélkül) Alföldi 
Lajos, Ádám György, Csányi Vilmos, Fried-
rich Péter, Gergely János, Gráf László, Gulyás 
Balázs, Halász Béla, Hollán Zsuzsa, Ligeti 
Erzsébet, Lovász László, Mandl József, Stan-
ley Natheson, Papp László, Patthy László, 
Roska Tamás, Somogyi Péter, Venetianer Pál 
és Vida Gábor.

Semmelweis Genomikai Hálózat (SGH) 
tudományos ismeretterjesztés (http://www.dgci.
sote.hu/semmelweisgenomikaihalozat)

Az ÁOK Tudományos Bizottságával karöltve 
2001-től, tizenkettedik éve kerül megrende-
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zésre az SGH tudományos ismeretterjesztő 
előadássorozat, melynek századik előadását 
2011 novemberében tartottuk. Az előadások, 
melyekre a modern orvostudományok min-
den területéről, neves előadók tolmácsolásá-
ban kerül sor, ma már a hazai (sőt a határon 
túli) érdeklődők széles körét vonzzák.

Kutatás (http://www.dgci.sote.hu/kutatas)

Az intézet munkatársai immunológiai, geno-
mikai, sejtbiológiai kutatásokat folytatnak. 
Orvosbiológiai alapszemléletük a rendszerel-
vű biológiai és medicinális, genomikai és 
bioinformatikai tudományokon alapul.

Az intézet egyik fő kutatási témája sokáig 
a hisztaminbiológia volt. Kanadai (Nagy 
András, Toronto) és japán (Kisimoto Tadami-
cu [Tadamitsu Kishimoto], Szendai) kollabo-
rációval génkiütéses eljárást használva sikerült 
egy hisztaminhiányos transzgenikus egértör-
zset előállítani. A hisztaminhiányos egerek 
fenotípusának jellemzése a hisztamin eddig 
nem ismert funkcióiról (például sejtosztódás, 
gyulladás- és immunválasz-szabályozás, osz-
teológiai hatások stb.) adott ismereteket. 

Az intézet egyik munkacsoportja (vezető: 
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, az MTA dok-
tora) világszinten élenjáró kutatást folytat a 
sejtközötti kommunikáció nemrég felismert 
formája, a mikrovezikulák kutatásában, első-
sorban artritisz és glikoimmunológia te rületen.

Egy másik team (vezető Dr. Szalai Csaba 
tudományos tanácsadó, az MTA doktora) 
asztma és gyermek fehérvérűség (ALL – acut 
lymphoid leukemia) immun- és farmakoge-
nomikai kutatást végez a betegségek genetikai 
predikciója, illetve az alkalmazott kemoterá-
piák mellékhatásainak előrebecslésére és el-
kerülésére.

Az intézet egy további kutatócsoportja 
(vezető: Dr. Kőhidai László egyetemi docens, 

PhD) a kemotaktikus hatású peptidek szer-
kezet–funkció kapcsolatával, és ennek filoge-
netikai aspektusaival foglalkozik.

A bioinformatikai munka magas színvo-
nalát a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem munkatársaiból és PhD-hall-
gatóiból álló csoport (vezető: Dr. Antal Péter, 
egyetemi adjunktus, PhD) aktív közremű-
ködése biztosítja.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai In-
tézet tudományos és oktatási tevékenységének 
elismerését jelentette a FEBS ad hoc európai 
bizottsága által történt helyi értékelést követő 
a Center of Excellence megtisztelő cím elnye-
rése is 2006-ban.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai 
In tézet területén genomikai (mRNS/miRNS 
microarray) egyetemi központi szolgáltató 
la boratórium, immunfenotipizálást végző 
(FACS)-, illetve sejt-és szövettenyésztő labo-
ratórium is működik.

Az intézet területén működik a Gyulladás-
biológiai Kutatások közhasznú Alapítvány is.

A kutatási munkához elengedhetetlenül 
szükséges, de az igényekhez képest mindig és 
egyre inkább szűkös anyagi háttér az egyete-
mi (elsősorban idegennyelvű oktatási), illetve 
hazai és nemzetközi pályázatokból származik. 
Hozzávetőlegesen és átlagosan € 210 000/év 
hazai és  € 361 200/év zömmel európai forrás 
állt rendelkezésre.

Hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok 
(a teljesség igénye nélkül)

Hazai kapcsolatok (A Semmelweis Egyete-
men belüli együttműködéseket nem említve): 
MTA Szegedi Biológiai Központ, MTA Ké-
mia Kutatóközpont, MTA Kísérleti orvos tu-
dományi Kutatóintézet, ELTE, Szegedi 
Egye   tem, Pécsi Egyetem, Debreceni Egyetem, 
BME, Országos Reumatológiai és Fizioterá-

piás Intézet, Budai Irgalmasrendi Kórház, 
Heim Pál Gyermekkórház, Csertex Kft., 
Silicon Kft., Richter Gedeon Rt.

Nemzetközi kapcsolatok: Endre Kiss-
Toth (Sheffield, UK), Hans-Joachim Gabius 
(München, Németország), Steffen Gay (Zü-
rich, Svájc), Bob Carr (Amesbury, UK), Ti bor 
T. Glant (Chicago, USA), Stanley Nathe son 
(Einstein University, Bronx, USA), Ivan 
Glaver (Troy, USA), Mutó Josinori (Yoshinori 
Muto) (Gifu, Japán), Vatanabe Takehitó (Ta-
kehiko Watanabe) (Szendai, Japán) Joachim 
Wegeber (Heidelberg, Németország), Heikki 
Ruskoaho (Oulu, Finnország)

MTA Kutatócsoport

1999. és 2011. december 31-e között Falus 
András vezetésével az intézet területén műkö-
dött a Magyar Tudományos Akadémia  Im-
mungenomikai, majd 2007-től Gyulladásbio-
lógiai és Immungenomikai Kutatócsoportja. 
Utóbbi a helyi munkatársakon kívül a Sem-
melweis Egyetem III. Belgyógyászati Klini-
kája, valamint az Állami Egészségügyi Köz-
pont egy-egy csoportját is magában foglalta.  
A kutatás sikerét mutatja, hogy csupán az 
utolsó beszámolási évben a kutatócsoport 
közel 200 impakt faktort ért el, ezen belül 
Blood és Cellular Molecular Life Sciences-cikke-
ket és két társszerzős Nature-cikket publikált. 
A kutatócsoport munkája 2011. december 
31-vel befejeződött, mivel az MTA forráshiány-
ra hivatkozva nem támogatta tovább.

Folyamatban van az új MTA Ku tatócso-
port megalakítására vonatkozó pályázat elbí-
rálása.

Publikációk

Az elmúlt években mintegy félezer peer-re-
viewed közlemény látott napvilágot, kéttu-
catnyi szak- és tankönyv, és közel száz könyv-

fejezet született az intézet munkatársai akti-
vitásának eredményeképpen. A konferencia-
előadások száma közel ezerre tehető. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja ezen pe-
riódus alatt az intézet egy munkatársa lett, 
MTA doktori címet hárman nyertek el, és öt 
sikeres habilitációra is sor került.

Az intézet munkatársainak közleményeit 
több ízben kiemelt cikként méltatták a fo lyó-
iratok szerkesztői (feature article), így Szalai és 
mtsai., 2001, Kőhidai és mtsai., 2003, Nagy 
és mtsai., 2003, György és mtsai., 2011, Simon 
és mtsai., 2012.

Konferenciák

Az Intézet rendezésében került sor 2004-ben 
az első Basic and Clinical Immunogenomics, 
illetve 2006-ban a Basic and Clinical Immuno-
genomics and Immunoinformatics (Immuno-
mics) világkonferenciára, amelyek a nemzet-
közi porondra helyezték a Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet munkatársait és tu-
dományos tevékenységüket. Nem kis részben 
ennek köszönhető, hogy jelenleg az Intézet 
korábbi munkatársai közül többen az Egye-
sült Államokban, Nagy-Britanniában, Finn-
országban kerültek jelentős, vezető beosztás-
ba, és PhD-hallgatóink rövidebb-hosszabb 
ta nulmányútjainak lehetősége is nyitva áll.

Jövőkép

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
munkatársai a rendszerelvű orvosbiológiai 
kutatás és oktatás területén a korszerű sejtbio-
lógiai, immunológiai, genomikai és bioinfor-
matikai eljárások felhasználásával a legmaga-
sabb európai standardok igényszintjén szeret-
nének hozzájárulni a modern orvos-, gyógy-
sze rész- és fogorvosképzés és kutatás szemlé-
letének formálásához valamint a személyresza-
bott medicina igéreteinek teljesítéséhez.
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