
TERMÉSZET

Amikor új ablakokat nyitunk a világra,
új perspektívák is nyílnak...
Beszélgetés dr. Molnár József mikrobiológus egyetemi tanárral

Az élet és halál egymást ölelik át
A fény és a sötét kavargó táncra kél
Bennünk s köröttünk a lét
Együtt s egymásért él.

(Régi kínai bölcsesség)

A közelmúltban az Egyesült Államokban jelent meg Charge Transfer Complexes in
Biological System címmel professzor úrnak egy könyve, amelyben két amerikai társszerző
és egy auszrál kutatóval közösen a biológia legújabb kérdéseit próbálták megválaszolni bi-
ofizikai, fizikai, kémiai, elektrofarmakológiai stb. aspektusokból. A különböző tudomány-
területek kapcsolódási területeit jói ismerő, a baktériumok, az AIDS-vírus és bizonyos da-
ganatok gyógyítási lehetőségeivel foglalkozó neves professzorral a tudomány általános
kérdéseiről beszélgetünk, miközben felmerülnek a daganatos problémák gyógyításának
alapvetően új lehetőségei is.

— Kérem, hogy beszéljen a munkájáról, kutatási területéről!

— Az Egyetemen orvosi mikrobiológiát tanítok és a kutatási területem is ide kapcso-
lódik. Kísérleti kemoterápia, azaz a gyógyítás lehetősége kísérletesen, beleértve a bakté-
riumokat, az AIDS vírusát és bizonyos daganatokat. Közel 2 évvel ezelőtt az antibiotikum
rezisztens baktériumok térhódítása csökkentette bizonyos antibiotikumok alkalmaz-
hatóságát. Olyan gyógyszerek antimikrobás hatását ismertük fel, amelyeket más céllal, nem
fertőző betegségek gyógyítására alkalmaznak. Ezek között olyanok is voltak, amelyek az
antibiotikumos rezisztens baktériumokat is elpusztították.

— Úgy tudom, hogy Nobel-díjra is felterjesztették. Milyen kiemelkedő kutatási ered-
ménye alapján történt ez a felterjesztés?

— A Nobel-díjat újságírók előlegezték meg nekünk, amikor néhány éve bejelentettünk
egy újdonságot az AIDS-vírus szaporodásának gátlásáról. Mivel egy elméleti lehetőséggel
bővült akkor 2 millió HIV-fertőzött gyógyításának esélye, ennek a jelentőségét értékelték.
Az AIDS-vírusa rokonvírus a tumorvírusok egy részével és mi az AIDS-vírus egy enzimével
is dolgozunk. A magyar származású, de az Egyesült Államokban élő és dolgozó Aszalós
Adorján professzorral közösen hatásosnak találtunk egy anyagot, amit Földeák Sándor do-
cens a JATE Szerveskémiai Intézetében szintetizált. A diketo-CPZ-nek jól mérhető hatása
van az AIDS vírusfertőzés első lépésének gátlására, amennyiben gátolja a vírus
megtapadasat a fehérvérsejt felszínén. Ez jelentős eredmény, annak ellenére, hogy sok új és
régi vegyület hat az AIDS-re, hiszen egy közismert gyógyszer analógjaként került szin-
tézisre és nagy ígéret volt. Az akkori Magyarországon a pénzügyi lehetőségek korlátozott
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volta miatt Amerikában folytatódik ennek a kutatásnak nagyobb része. Persze más
kutatásaink folyamatosak.

— Mit tart eddigi munkájában a legnagyobb eredményének?

— Sok kis eredményből az idők során nagyobb jelentőségű munkák is születnek. Talán
a következő témakörben vannak a legnagyobb eredményeink: a baktériumoknál és (más
kórokozóknál is) a daganatsejteknél is előfordul, hogy a sokféle gyógyszerrel szemben egy-
szer csak érzéketlenné válnak. Ennek a mechanizmusa hasonló egy bizonyos rezisztenciát
tekintve. Találtunk olyan anyagokat, amelyek mind a baktériumban, mind a tumorsejtben
megszüntetik vagy csökkentik a rezisztenciát. Ehhez kapcsolódik az AIDS-kutatásban
végzett munkánk is. Ez egy olyan terület, amelyben, ha a kutatási eredményt sikerül átvinni
a gyakorlatba, akkor betegek millióinak hosszabbíthatja meg az életét, vagy teheti gyó-
gyíthatóvá azt, ami ma még nem gyógyítható. A daganatos betegeknek ma körülbelül, ötven
százaléka sebészeti úton, ötven százaléka pedig gyógyszerekkel kezelhető. Azoknak a bete-
geknek a nagy része, akiket antitumor gyógyszerekkel kezelnek, egy idő után rezisztenssé,
érzéketlenné válik a gyógyszerekre. De hasonló a helyzet a fertőzéseknél is. Sok beteg
tüdőgyulladásban és egyéb betegségben az antibiotikumok ellenére sem gyógyítható, mert
egy idő után már érzéketlen a kórokozó az adott antibiotikumra. Ezen a területen vannak oly-
an eredményeink, amelyek a kutatócsoport tevékenységét ismertté tették. Az ilyen jellegű
kísérleteket mi indítottuk el munkacsoportommal, de később többen csatlakoztak hozzá az
évek során, és ma már nemzetközi együttműködésekben összehangolt kutatások részesei va-
gyunk.

— Melyik országok vesznek részt ebben a közös munkában?

— Régebb óta van már kollaborációnk: Ausztrália, Japán, Egyesült Államok, Francia-
ország, Dánia, Németország különböző kutatócsoportjaival. Az utóbbi években európai
kutatási programokba kapcsolódtunk be, amelyeket közös néven Cooperation in Science
and Technology-nak nevezünk. Itt kemoterápiás programokban, illetve olyan kutatásokban
veszünk részt, amelyekben a tápanyagokban és növényi anyagokban található, biológiailag
aktív vegyületeket vizsgáljuk rák megelőzése, a rezisztencia csökkentése illetve egyéb im-
munológiai hatásokra. Nemrégen nyújtottunk be egy új programot az Európai Közösséghez,
amelynek témája a daganat, a gomba és a baktérium rezisztencia kérdése. Ehhez majdnem
minden európai ország csatlakozott. Az első lépcsőn már túl is vagyunk. Ezzel talán sikerül
egy összefogott kutatási hálózatot létrehozni, amely azért is nagyon fontos, mert a daganatos
okokra visszavezethető halálozás kb. a harmadik helyen van ezekben az országokban. Ehhez
hozzájön, hogy Magyarországon még az átlagéletkor, illetve várható élettartam is alacso-
nyabb, mint a Nyugat-európai országokban.

— Milyen munkamegosztásban dolgoznak, hogyan történik ez a közös kutatás?

— Korábban, mintegy 6-7 évvel ezelőtt, főleg Földeák Sándor szintetizálta a közös ku-
tatásainkhoz a vegyületeket, napi kapcsolatban könnyű volt egyeztetni a munka minden
lépését. A vizsgálatba bevont vegyületek kisebbik része akkor amerikai és francia
partnerektől származott. Gyakori információcsere van közöttünk, személyes találkozások és
elektromos levelezés formájában beszéljük meg a közös kutatások eredményeit és
társszerzőként veszünk részt egymás publikációiban.
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— Említette, hogy az egyik legalapvetőbb kutatási eredményét azért nem sikerült a gya-
korlatban megvalósítania, mert nem kapott hozzá elegendő anyagi támogatást. Mennyivel
van előnyösebb helyzetben egy kutató külföldön, mint nálunk?

— Sokkal előnyösebb a helyzete, valójában szinte nem is lehet összehasonlítani az ő
feltételeiket a miénkkel. Elvben persze mi is kapunk segítséget, de gyakorlatilag sajnos na-
gyon keveset. Jelenleg Magyarországon működik egy pályázati rendszer, amelynek kere-
tében kutatásokat finanszíroznak, de sajnos nem teljesen a kutatók elvárásainak megfelelően
működik és a kutatásokra fordítható pénz is nagyon kevés. Fontos problémának és
hiányosságnak tartom továbbá, hogy nem kezelnek kiemelten például olyan pályázatokat,
kutatásokat, amelyek a népbetegségekre — szív- és érrendszeri betegségek, rák — vonat-
koznak. Amikor az 1960-as években Japánban voltam, ott már akkor kiemelten kezelték a
három alapvető népbetegségre vonatkozó kutatásokat, mint a gyomorrák, agyvérzés, illetve
leukémia, anélkül, hogy a többi kutatásokra fordított összegeket csökkentették volna. Eze-
ken a területeken így látványos eredmények születtek. Ma a japánoknál a leghosszabb a
várható élettartam. El vagyunk maradva talán a computereket kivéve a technikai fejlett-
ségben is. Egyrészt drágák nálunk a műszerek, de vannak olyanok is, amik bár alapvetően
fontosak lennének, egyáltalán nem találhatók meg Magyarországon. Ha magas szintű
technikát igényel egy-egy kísérlet, legtöbbször el kell utaznunk Japánba, Nyugat-Európába,
Ausztráliába vagy az Egyesült Államokba. Problémát okoz a személyi ellátottság is. Bár az
utóbbi időben a személyi feltételeket javította a PhD-rendszer. A doktoranduszokkal
eredményesen dolgozunk, hiszen a legkiválóbbakat vesszük fel mi is. A három év azonban
rövid egy disszertáció elkészítéséhez.

— Az orvostudományban a tudományos eredmények nagyrésze egy-egy névhez kötődik,
valójában azonban a team-munkáknál sok más tudós tevékenysége is benne van az
eredményekben. A közös kutatásokban mennyire meghatározó a vezető tudós személyisége?

— Az orvosi kutatásokban nincs egyéni eredmény, itt a munka team-ekben folyik. Van
olyan tudomány, mint például a matematika, vagy néhány más terület, ahol jelentős egyéni
eredményeket lehet felmutatni, de a mi szakmánkban minden kutatásban sok ember mun-
kája van benne. A munkacsoportok vezetői persze mindig a legtapasztaltabb kutatók. Sok
esetben a hazai team-munka nemzetközi kollaborációkká fejlődik. Ezek segítségével még
effektívebben, a speciális területeket is bevonva közelíthetjük meg a különböző problé-
mákat. Az nem lehet, hogy az ember 150-féle módszert tart a kezében és azt labora-
tóriumában is megvalósítja egy időben és folyamatosan. Hozok egy példát. Néhány anyagot
szintetizáltak a japán kollégák tumor rezisztencia visszafordítására és az előzetes vizs-
gálatokban úgy látszott, hogy szükséges lenne ezeket több különböző tumorsejten
kipróbálni. Mivel nekünk csak néhány ilyen sejtvonalunk van a fenntartási költségek miatt,
az amerikai Rákkutató Intézetben 60 különböző tumorsejten vizsgálták végig ezeket az
anyagokat.

— A kiemelkedően új tudományos eredmények alapvetően módosíthatják a az adott
tudományterület korábbi tudományképét. Előfordulhat-e a mikrobiológiában az, hogy vala-
ki egy másik, korábbi megállapítással teljesen ellentétes megállapításra jut?

— Ilyen is előfordul. Ezek a megállapítások amellett, hogy fordulópontot jelentenek eg-
y-egy tudományos kérdés továbbvitelében, megtermékenyítőleg hatnak a határterületeken
is. Nem biztos, hogy a kísérletek során kapott adatok mindig megegyeznek a várakozá-
sainkkal, de ami eredményként mutatkozik, azt kell elfogadnunk. A szokatlan igazságról
meg kell győződnünk. Lehet, hogy ezzel megcáfoljuk mások eredményét, de ez csak azt je-
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lenti, hogy a mi eredményeink alapján már nem lehet a régebbi magyarázatot fenntartani, a
régi magyarázatok már nem kielégítőek. Tehát valójában átértékelések történnek az új
eredmények birtokában és új perspektívák nyílnak. A korábbi kísérleti eredmények
igazságát a módszerek tökéletesedése és asszociációik szélesedő köre is próbára teszi.

— De ha a kísérletek gyakran átértékelődhetnek, akkor a korábbi megállapításokat
mennyire tekinthetjük biztos ismereteknek, mennyire bízhatunk bennük?

— Az régi ismeretek mindig úgy értékelődnek át tudásunk bővülésével, hogy azok
érvényességi köre szűkül, amikor nő a definíciók specificitása, akkor törvényszerű, hogy
általános érvényességük csökken. Például amikor a század elején felfedezték a nukleinsava-
kat, a DNS-t tekintették, mint genetikai kódot, később ismertté vált az RNS átöröklésbeni
szerepe és a mai ismereteink szerint bizonyos fehérjék (prionok) is képesek önmaguk
reprodukálására. Ettől persze még mindig igaz az eredeti DNA genetikai kód, azonban
általánossága már megszűnt, az új felfedezések igazsága miatt a kromoszómában
lokalizálódó örökítő anyag kizárólagosságát az extra kromoszomális genetikai információk
létezésének megismerése is módosította az utóbbi 4 évben. Ez többféle lehetőséget ad, nem-
csak például egy aminosav beépülését. Ilyen korrekciók fordulnak tehát elő. A mi
tudományterületünk tehát éppen a korrekciókkal vagy kiegészítésekkel fejlődik. Amikor új
ablakokat nyitunk a világra, új perspektívák is nyílnak és ezek önmagukban is elegendőek
ahhoz, hogy a világ egy részéről alkotott képünk megváltozzon.

— Hajói értem, akkor egyre bővülnek az ismeretek és egyre igazabbak is lesznek?

— Az ismeretek egyre bővülnek, de az igazságukkal, azt hiszem, nincs probléma. Úgy
lehet elképzelni, ahogyan egy ház épül, azaz mindig bővül egy téglával. Ez a bővülés
exponenciális volt a század elején a fizikában, s most ugyanilyen exponenciális fejlődés zaj-
lik a biológiában is. Ennél gyorsabban csak a számítástechnika fejlődik. A fizika fejlődése
egy kicsit megtorpant az einsteini kutatások eredményei után. A mi szakmánk területén a
kórokozók felfedezése a múlt század végétől kezdődően még ma is tart. A genetikai kód, a
transzmembrán szignálok, a géntechnológiák jelentik ugyanezt a periódust napjainkban. Eh-
hez még figyelembe kell venni a computerek által nyújtott óriási lehetőségeket. Például a
szerkezet-hatás közötti összefüggések számítása egy évet is igénybe vett a computer éra
előtt, ma pedig néhány perc alatt rendelkezésünkre bocsátja a számítógép. A kutatók között a
két évtizeddel ezelőtti egy hónapos levélváltás idejét percekre rövidíti az e-mail, fel-
gyorsítva az információcserét. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a biológiában és a géntechno-
lógiában ma információrobbanás tanúi vagyunk.

— A fizikában és más természettudományokban is előfordul, hogy a fejlődés vonalát for-
radalmak szakítják meg. Egy-egy forradalom alapvető koncepcióváltozást eredményez. Kel-
l-e a biológiában is "újra építeni az egész épületet", vagy annak egy jó részét?

— Igen, hasonlóan történik a fejlődés a biológiában is, mint más diszciplínákban. Egyik
csomópont volt a DNS mint genetikai anyag, egy másik eset, amikor a génreguláció
felismeréséért osztották a Nobel-díjakat. Ma a transzmembrán szignálok, holnap pedig a
citoszkeletonok fontos állomások. Ez azt jelenti, hogy azért a régi ismeretek is igazak ma-
radtak, ahogyan a newtoni fizika is igaz ma is. Persze Einstein relativitáselmélete nélkül ma
már nekünk is problémáink lennének, mert a természettudományok, így a fizika eredményei
befolyásolják a mi munkánkat is. Amikor például két anyag kölcsönhatását vizsgáljuk sejt-
ben, vagy spektrofotométerrel, vizsgáljuk, az einsteini képlettel számolunk energiákat.
Tehát Einstein kvantumkémiai számításaival bővült a biológiai is. Meg tudjuk mondani,
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hogy egy gyógyszer hatására milyen komplex keletkezik, ami ekkora energiával kap-
csolódik az enzimhez, vagy egy másik molekulához. Mindebből következik, hogy nem kell
lebontani az egész épületet, csak egyszerűen tovább kell építeni kedvezőbb feltételek között
a biológia tudományát.

— Említette, hogy tehát a mikrobiológia fejlődésében is vannak csomópontok. Jelenti-e
ez azt is, hogy a fordulópontok után a korábbi fogalmakat is újra kell értékelni,
megváltozik-e a jelentésük?

— A fogalmak úgy alakulnak át, hogy az esetek nagy részében megmarad a régi értelem
is, csak érvényességi határaik változnak. Ismert, hogy a genetikai kód univerzális, a búzától
az emberig ugyanazok a tripletek ugyanazt jelentik. Nyilván a génszervezödés szabályozási
mechanizmusok jelentős eltéréseket mutatnak a különböző biológiai rendszerekben.
Fordulópontot jelentett az a felismerés, hogy vannak olyan vírusok, amelyek RNS-ben, nem
pedig DNS-ben tárolják a genetikai információt (például a gyermekbénulás vagy az
influenzavírus). Amikor felfedezték az AIDS-vírusát, kiderült róla, hogy RNS-vírus. De az
RNS-vírus DNS-ként marad meg az ember szervezetében. Ez azt jelenti, hogy a genetikai
információ most már nemcsak DNS-ről megy RNS-re, hanem fordiva is, az RNS-ből lesz
DNS, majd DNS-ből RNS és abból fehérje. Óriási felfedezés volt a fordított átírás (reverz
transzkriptáz enzim) a leukémia és az AIDS vírusoknál. Újra kell értékelni a génmozgások
jelentőségét a sejt organellumokban. Az onkogének és anti-onkogének, telomerek műkö-
désének részletesebb megismerése újabb csomópontok kialakulásához vezet a közeljövőben
is. Egy másik hasonló jelentőségű eset például a citoskeleton felfedezése, ami azt jelenti,
hogy a sejtben egy rendszert, vázat belülről felfedeztek régebben, és annak az összetevői is
ismertek voltak. Amikor a rákkutatásnál kiderült, hogy ez a citoskeleton összeomlik a daga-
natos sejtekben, ezzel egy új világ kezdődött ezen a területen. Igaz a régi felfedezés is, hogy
a normális sejtekben ilyen meg ilyen felépítésű a citoskeleton, de az is igaz, hogy a
ráksejtekben nem olyan. A ráksejtek nemcsak abban különböznek a normálistól, hogy míg a
normális sejtek, amikor elérik egymást a sejtburjánzásnál, akkor megáll a szaporodásuk, a
ráksejtek egymás alá-fölé rendeltek, nem ismerve fel egymás határait.

Másik nagy jelentőségű kérdés a kórokozók változékonysága, új tulajdonságú régi
kórokozók megjelenése, például húsevő baktériumok, toxikus shock, antibiotikum rezisz-
tencia, stb. Egyéb kórokozók, mint például a lépfene ugyanolyan mint régen, csak a jelen-
tősége változott. E klasszikus kórokozó ma biológiai fegyverként fenyegeti az emberiséget.

— Ezt a kórokozót be is vetették valahol emberek ellen?

— Nem, de az ellene kidolgozott védőoltást tökéletesítették és kipróbálták önként
jelentkezőkön. Ezer tonna szám gyártották a lépfenét, aminek bevetésével minden elpusztul,
a hüllőket és a madarakat kivéve. Az Egyesült Államokban körülbelül 50 önként jelentkezőn
próbálták ki a lépfene elleni védőoltás egy formáját a negyvenes évek táján. Ez azt jelenti,
hogy immunizálni tudták, tehát ha lépfenével bepermeteznék az ország területét, akkor ezek
az emberek nem halnának meg. Ez tehát egy klasszikus kórokozó, amelyet ha belélegez az
ember, tüdőgyulladáshoz, 20—24 órán belül pedig biztos halálhoz vezet.

Más esetben, amikor megjelentek a prionok, amikor fehérje természetű a fertőző ágens.
Ilyen például a zsurlókor, vagy a tehenek szivacsos agyvelőgyulladása vagy az embernél a
Jacob-transzfer-disease betegség. Ez megint egy nagyon fontos új információ volt. Amellett,
hogy megmaradt a régi felosztás, hogy vannak DNS-vírusok és RNS-vírusok, de úgy látszik,
hogy a meglévők mellett van más is. Ez is azt bizonyítja, hogy a tudomány állandó bővülése,
előrehaladása anélkül megy végbe, hogy közben meg kellene sok mindent tagadnunk a
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múltból. Mert a mikrobiológiai ismeretek nem ötletszerüek, hanem valós kísérleti
megfigyeléseken alapuló információk. A különböző vizsgálati eljárásokból biztosan tudjuk,
hogy aki lépfenés, abban mindig ki lehet mutatni ezt a bacilust. S ha azt, amit kimutattak
belőle, beleoltják egy állatba, akkor az állat mindig elpusztul. Ezek ugyanolyan törvények,
mint a newtoni törvények. De amit a newtoni törvények még nem tudnak és az einsteini már
tud, azt meg lehet itt is csinálni. Hiszen ha a lépfenebacilust azért, hogy az állat ne pusztuljon
el, 42°C-on tartjuk — a Pasteur-módszer szerint, kb. hét héten át —, akkor úgymond
megszelídül annyira, hogy elveszíti a kórokozó-képességét, de még védekezést indukál a
szervezetben.

— Vannak-e már olyan anomáliák a mikrobiológia területén, amelyek a közeljövőben új
paradigma kialakulásához vezethetnek és ha igen, mi lehet az új paradigma?

— Több olyan kérdéscsoport is van, ahol az anomáliák már eléggé halmozódnak és nem
magyarázhatók a korábbi klasszikusnak számító paradigmákkal. Ilyenek a mikrobák
szelekciója és adaptációja, vagy a szabad gyökök és más stressztényezők szerepe az immun-
rendszer öregedésében. A kórokozók fajspecificitása, organotropiája és az adaptáció
kérdése illetve határai. Sok kérdőjel van a pathogenitás, az immunológia, az allergia fejeze-
teiben, s talán még több a transzplantációs immunológia területén. Az öregedés immu-
nológiai aspektusai, a daganatok együttes előfordulásának kérdése, az immunstátuszhoz
kapcsolódóan már új paradigmák kialakítását készítik elő.

— Mikor valamelyik másik természettudományi ágban paradigmaváltás van, sok min-
dent egészen másképp látnak az új ismeretek fényében, mint korábban. Érezhető-e a váltás
ilyenkor egy másik tudományágban is?

— A tudományágak egyenlőtlen fejlődése, ezen belül a jelátviteli rendszerek, energia-
termelő algoritmusok, vagy a szubcelluláris organizációk megismerése, stb. a hiányzó
láncszemek pótlásával hozzájárul egy paradigmaváltáshoz. Amikor egyszerre fejlődnek —
de nem szimultán módon — a különböző tudományok, akkor a fizika, a kémia vagy a
műszerfejlesztés adhat olyan új lehetőségeket a mikrobiológiának, vagy az orvostudo-
mánynak is, amit kis átalakítással, akár direktben is át tudunk venni és ezeket felhasználva
nagyobb, kiemelkedőbb eredményeket lehet elérni, mint korábban. Például a transz-
membrán szignál területe: amikor egy sejtet inger ér, a sejt válaszol. Ha többféle anyaggal
kerül érintkezésbe, mindegyikre másként válaszol. Nyilvánvaló, hogy a sejtnek van egy
olyan információs rendszere, amely szelektál. Nem úgy, mint egy dióda, ami egyenirányít,
hanem például valamiféle határok vannak az információs csatornák között, amelyeket ma
még biztosan nem ismerünk. Thornton, ausztrál matematikus, analóg módon képzeli el a ge-
netikai kód és a szoftver leolvasását, expresszióját. Egyik a másikkal modellezhető, ha a
programban nincs hiba. Ha a hibákat is sikerül modellezni, akkor jelentős paradigmaváltás
előtt állunk. Ha valami hiba van, sérül a rendszer, akkor a szoftver kisebb kört is le tud írni,
amint egy vírus integrálódik valahova, tehát a vírus megzavarja a rendszert. Szétesik, vagy
pedig önmagát reprodukálja és úgy esik majd szét. Hasonló a helyzet a daganatsejteknél is.
Kimarad a sejteknél a differenciálódás, ugyanakkor egy korlátlan szaporodás indul meg. En-
nek az energiaháttere egyáltalán nem tisztázott. Nagyon halvány sejtéseink persze vannak
róla. Tisztázásához olyan fejlett műszerek kellenének, amelyek ma nemigen vannak a
világon. Mi is próbálkoztunk különböző külföldi kapcsolatok segítségével olyan műszer-
csoport felépítésére, amivel egy sejt energiaállapota tanulmányozható. Ha a különböző
szintű energiaállapotokat megismerhetnénk, akkor közelebb kerülhetnénk ahhoz a beteg-
séghez, amit ráknak hívnak. Bár a rák betegségcsoportok gyűjtőneve (sok különböző fajtája
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van), mégis energetikai szempontból sok közös momentum valószínűsíthető, amelyek
bizonyítása szemléletváltozáshoz vezet.

— Az energiaproblémák még a kvantumfizikában sem tisztázottak teljes mértékben. Le-
het, hogy itt is alapvető, áttörő eredmények tudják csak tisztázni a felmerülő kérdéseket?
Nemrég megjelent egy könyv Amerikában Charges Transfer Complexes Biological System
címmel, ami az Ön, két amerikai társszerző és egy ausztrál kutató közös munkája. Úgy tu-
dom, hogy itt a fizikai kémiával eléggé határos kutatásokról van szó. Kapcsolatba hozható-e
valami módon a káoszelmélettel?

— Igen. A múlt évben megjelent könyvünkben a biológia válogatott kérdéseit próbáltuk
megválaszolni biofizikai, fizikai, kémiai, elektrofarmakológiai, aspektusokból. A daga-
natoknál felmerül az entrópia, illetve negentrópia kérdése, a rendezetlenség kérdése, illetve
annak fenntartása. Egyik kulcskérdés, hogy miből is táplálkozik a daganatsejt. Az entrópia
csökkenést vagy a maximális energiát miért nem tudja elérni. Mert ha elérné, elpusztulna
apoptosis nélkül is. De ezt nyilvánvalóan azért nem tudja elérni, mert a szervezetben a tu-
morral határos területeknél negatív entrópiával is kell számolni. Bizonyos esetekben
összetartozó ismétlődések jelennek meg a káoszon keresztül, mint a rendezettség ablakai,
vagy mint egy rendezetlen tenger rendezett szigetei.

— Beszélhetünk-e arról, hogy ma a természettudományok egyre közelebb kerülnek
egymáshoz?

— Az élő állapot fenntartásában a különböző természeti törvények szimultán érvénye-
sülnek, amelyek egy részét korunk diszciplínái és ma még nem ismert diszciplínák más-más
oldalról közelíthetnek és magyarázhatnak. Számomra is a kutatások során vált nyilván-
valóvá, hogy milyen fontosak a fizikai, matematikai előismeretek a kutatásokhoz, a
molekuláris biológia, biokémia, biofizika és kvantummechanika mellett. Egy következő
paradigmaváltás nagyon is elképzelhető ettől a közeledéstől.

— A daganatos problémák rendkívül összetettek. De vajon meg lehet-e szelídíteni ezt a
nagyon bonyolult folyamatot?

— Elvileg igen. De valószínűleg nem azon az úton, ahol most vagyunk. Ez az út járható,
de valószínűleg más algoritmusok hatékonyabbak lesznek. Persze nem akarom megtagadni
a korábbi kutatási eredményeket, mert a gyógyszerekkel meg lehet hosszabbítani az embe-
rek életét, annak ellenére, hogy alapvető kérdéseket nem ismerünk még. A mai terápia elve
az, hogy miután a tumorsejt gyorsan szaporodik, olyan anyagokat kell adni, amelyek a gyor-
san szaporodó sejteket elpusztítják. Ezek általában nukleinsav metabolizmus valamely
lépését veszik célba. De a mellékhatások is ebből a támadásból következnek. Mert a gyorsan
osztódó nukleinsav beépül a mutációkba — különböző mechanizmusok vannak — és a
gyorsan szaporodó sejteket elpusztítják. De ugyanakkor elpusztulhat a sperma, a pajzsmi-
rigy, a hajhagymák, a fehérvérsejtek stb., s ennek következtében mellékhatások jelentkez-
hetnek a szívben. Egyszerűen összefoglalva: a mai daganatterápia főként arra vonatkozik,
hogy megpróbálják megölni azokat a sejteket, amelyek gyorsan szaporodnak. Elméletileg
vannak más lehetőségek is. A tumorsejteket vissza lehet fordítani normális sejtekké
úgynevezett differenciálódást indukáló anyagokkal. Ha ezen az állapoton sikerül a sejtet
átsegíteni és differenciálódásra bírni a még nem teljesen malignizálódott sejteket, akkor ez
egy reális gyógyítási lehetőség. Többen foglalkoznak ezzel a világon és tudomásom szerint
vannak olyan laborok, ahol már ki is próbálták. Mi is próbálgatunk ilyesmit a magunk kis
területén. Egy másik út a tumorkeltő hatások kivédése kemopreventív ágensekkel. Egy
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következő lehetőség, miután megváltozott a sejt szerkezete, az immunizálás. Ha a szervezet-
ben megváltozott, transzformálódott sejtek vannak, akkor azokat normális körülmények
között eliminálják az úgynevezett természetes ölősejtek, a natural killer sejtek. Ha ezeknek a
funkciója romlik, vagy egyéb például az immunstátusban valami probléma adódik, aminek
nagyon sok összetevője van, akkor a harc, az egészséges szervezet fenntartása és a most
fejlődő, megváltozott sejtek között megindul, és ennek kimenetelétől függ az egészség vagy
betegség. Mindebből következik a megelőzés újabb lehetősége.

— Mi lesz ennek a vége?

— Lehet, hogy normális immunrendszernél az állandóan kis számban felkerült tumor-
sejtek elpusztulnak a natural killer és egyéb ismert vagy nem ismert hatásokra. Ha az im-
munrendszernek valamelyik lépcsője károsodott, akkor a szervezetet elárasztják ezek a da-
ganatsejtek. A tumor növekszik és egyre kevesebb normál funkció marad meg a kérdéses
szervben. A végén elpusztítja önmagát ez az organizmus saját nevelésü vadhajtásaival, ami
megállt a fejlődés egy bizonyos szintjén. A daganatsejtek korlátlan szaporodásukkal
károsítják a normális sejteket.

— A mikrobiológiának az a része, amivel Ön is foglalkozik, szorosan kapcsolódik az em-
berhez, az ember pedig a társadalomhoz. Hasonló törvények szerint működnek-e megítélése
szerint a természet- és társadalomtudományok?

— Ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem a két tudományterület egzaktsága nem
ugyanazon mércével mérhető. A kísérleti jellegű természettudományokban az eredmények
elég konkrétan megfogalmazható, ellenőrizhető eredmények. A társadalmi folyamatok a po-
litika által befolyásoltak és — Kossuth Lajos szerint — a politika a kényszerűségek tudo-
mánya. A társadalom mozgástörvényeit részben az határozza meg, hogy az egyének mit tet-
tek a társadalom előrehaladásáért. Nagymértékben befolyásolják — nem biztos, hogy
tudományos alapon — a nagy egyéniségek, a vezetők. A természettudomány, például a
mikrobiológia, az újabb lehetőségek feltárásán keresztül hat a társadalomra (védőoltások,
gyógyszerek, diagnosztikumok). A társadalomtudományok igényeket, a természettudo-
mányok inkább lehetőségeket fogalmaznak meg, de az egymásrautaltság mindkét területen
nyilvánvaló. A kettő kapcsolatának harmonikus voltára utalok később. Az nem tagadható,
hogy a tudomány fejlettsége a társadalom által ráfordított javakkal arányos egy országban.
Ezeket a lehetőségeket a politika határozza meg a társadalom képviseletében. A következ-
ményeket egy közismert példával szemléltetem, a Nobel-díjasok száma könnyen összeha-
sonlítható. Amennyiben az európai országokat hasonlítjuk egymáshoz, megállapíthatók
különbségek, de nem túlzottan nagyok. Ha közelebbről vizsgáljuk saját országunk vonat-
kozó adatait, meglepő eredményre jutunk. Tizenöt magyar származású Nobel-díjast tartanak
számon, de a valóságban közülük csak egy, Szent-Györgyi Albert nyerte el magyar
színekben a tudományos munka eredményességéért járó nagyobb kitüntetést. A követ-
keztetés levonható: a magyar is Európa népe még tehetségét tekintve is Magyarország az
utóbbi száz év során olyan keveset fordított a tudományra, ami Európában példa nélkül áll.

Az interjút készítette: Madaras Lászlóné
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