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Kéri György – Tóth István: Mole
cular Pathomechanisms and 
New Trends in Drug Research

A Taylor & Francis nevû hírneves angol-ame-
rikai kiadóvállalat nemrégiben kiadott egy 
igen fontos szakkönyv-kézikönyvet, melynek 
címe: Molecular Pathomechanisms and New 
Trends in Drug Research, amit két magyar 
professzor: Kéri György (MTA–Semmelweis 
Egyetem, Budapest) és Tóth István (Univer-
sity of Quinsland, Ausztrália) szerkesztett. A 
könyv áttekinti az utóbbi idõkben megismert 
legfontosabb  pathomechanizmusokat és 
a molekuláris betegségmechanizmusokat 
újszerû módon, elsõsorban a jeltovábbítási 
zavarok szempontjából tárgyalja. A könyv 
részletesen tárgyalja a jeltovábbítási zavarok 
alapján azonosítható, terápiás szempontból 
fontos célmolekulákat. Áttekinti a legújabb 
molekuláris biológiai módszereket és 
technikákat, beleértve a humán genom 
föltérképezését és a funkcionális genomikát 
valamint a racionális gyógyszertervezés és a 
gyógyszer célbajuttatásának legmodernebb 
lehetõségeit. Részletesen tárgyalja a betegsé-
gekhez kapcsolódó jeltovábbítási mechaniz-
musokat és bizonyos molekuláris diagnosztikai 
módszereket. 

A jeltovábbítás, azaz szignál-transzdukció 
a sejtek közötti és a sejten belüli kommuni-
káció alapvetõ fontosságú mechanizmusa. 
Hírvivõ csatornák láncolatát alkotva a sejt-
magba közvetíti a környezet felõl érkezõ 
információkat, s ezáltal a változó kívánalmak-
nak megfelelõen képes befolyásolni illetve 
összehangolni a sejtek életfunkcióit. Az utol-

só tizenöt év kutatásai nyomán világossá vált, 
hogy ezen jelátviteli utak kóros mûködése 

– az ebben involvált gének és fehérjemole-
kulák különbözõ veleszületett, szerzett vagy 
interakcióban indukált defektusai révén – a 
legkülönbözõbb patológiás állapotok kórok-
tanában játszanak meghatározó szerepet, példá-
ul a daganatos, gyulladásos megbetegedések 
illetve az érelmeszesedés. E kórállapotok 
közös jellemzõje, hogy a hibásan mûködõ 
átviteli egységek „fals” proliferációs jeleket 
generálnak. Ezek a molekulák gyógyszerfej-
lesztési célpontoknak tekinthetõk.

 Betegségeink tehát többnyire bizonyos 
jeltovábbítási fehérjék, elsõsorban bizonyos 
enzimek rendellenes mûködése révén mani-
fesztálódnak. Ezért a modern gyógyszerku-
tatás célul tûzte ki, hogy az egészséges és a 
pathologiás állapotú sejtek összehasonlításá-
val beazonosítsa a betegség kialakulásában 
meghatározó szerepet játszó fehérjéket, és 
ezek rendellenes mûködését gátolja. A könyv 
bemutatja a betegségmechanizmusok szem-
pontjából fontos célmolekulák azonosítását, 
a pathomechanizmusban betöltött szerepük 
igazolását és a gyógyszerhatóanyag-tervezés 
különbözõ módszereit.

A könyv egyebek között részletesen tár-
gyalja a rák kialakulásának molekuláris me-
chanizmusát, külön elemezve a rák genomá-
lis rendellenességekre, illetve „kommuniká-
ciós rendellenességekre” visszavezethetõ 
okait és ezek összekapcsolódásait, valamint 
az ezekbõl adódó terápiás lehetõségeket. 
A rosszindulatú daganatsejtek kialakulása 
többlépcsõs folyamat következménye, mely 
egyrészt genomális változások sorozatára, 
másrészt a sejtek közötti kommunikációs 
rendszer rendellenes mûködésére vezethe-
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tõ vissza. A rosszindulatú daganatsejt, azaz 
a tumoros transzformáció létrejöttének elsõ 
lépései olyan változásokból állnak, melyek 
az onkogének aktivációja révén folyamatos 
sejtosztódáshoz vezetnek, ugyanakkor bizo-
nyos sejtosztódási jelek, mint „túlélési fakto-
rok” jelennek meg, amelyek kikapcsolják 
a sejtek védekezõ, programozott sejthalált 
indukáló mechanizmusát. Ezen sejtosztódási 
jelek gátlása a tumorterápia nagyon ígéretes 
új útját jelentik.

A keringési rendellenességek tárgyalása 
során a könyv igen részletesen tárgyalja az 
érelmeszesedés okait és molekuláris me-
chanizmusát, kiemelve a háttérben meghú-
zódó gyulladásos és kóros sejtosztódási 
mechanizmusokat, amelyek szintén hibás 
jeltovábbitási mechanizmusokra, illetve 
sejt- és rendszerszintû kommunikációs zava-
rokra vezethetõk vissza. Külön fejezet tárgyalja 
az infarktus, illetve az agyvérzés érelmeszese-
déshez kapcsolódó mechanizmusát. Az 
arteriosclerosis szövõdményei az összes 
haláloknak kb. a felét teszik ki, ebbõl az 
elhalálozás egyharmada a 36-65 év közötti 
személyekre esik. Az arteriosclerosis által 
okozott halálesetek háromnegyede a ko-
szorúverõér-betegség számlájára írható. Az 
arteriosclerosishoz kapcsolódó betegségek a 
fõ okai az állandó rokkantságnak is, és több 
kórházi betegnapért felelõsek, mint bármely 
más betegség. Külön fejezetek  tárgyalják a 
véralvadással kapcsolatos rendellenessége-
ket, illetve az angiogenesis rendellenességeit 
és az ezekhez kapcsolódó betegségmecha-
nizmusokat.

A könyv négy fejezetben tárgyalja a fertõzõ, 
illetve a vírusos betegségek molekuláris me-
chanizmusait, kimutatva, hogy a kórokozók 
a gazdasejt jeltovábbitási útjait használják, 
ami fontos lehetõséget kínál a jeltovábbítási 
terápiának. 

A könyv kilenc fejezetben részletesen 
tárgyalja a központi és a perifériális ideg-
rendszeri betegségeket és neurodegeneratív 

rendellenességeket, a kapcsolódó kórké-
peket és ezek összetett mechanizmusait, és 
kimutatja, hogy például az epilepszia és a 
skizofrénia esetében is sejtek közötti kom-
munikációs rendellenességek vezetnek a 
betegség kialakulásához, amelyek részben 
persze örökölt vagy szerzett génhibákra, 
illetve genomális rendellenességekre vezet-
hetõk vissza. Az Alzheimer esetében szintén 
egyrészt gyulladásos reakciók, másrészt 
sejtek közötti kommunikációs rendellenessé-
gek vezetnek az idegsejtekre  lerakódó és 
a sejteket pusztító plakkok kialakulásához. 
A fájdalom mechanizmusának, illetve a 
Capsaicin-receptor szerepének tárgyalása 
során a könyv részletesen elemzi a neurogén 
gyulladás mechanizmusát, ami egy önerõsítõ 
ciklusban vezet súlyos gyulladásos kórképek 
kialakulásához.

Az endokrin és az emésztõszervi beteg-
ségek molekuláris pathomechanizmusa 
is nagyon összetett, és miközben a könyv 
áttekinti a molekuláris mechanizmusokat 
és a kapcsolódó jeltovábbítási rendellenessé-
geket, rámutat az ezekbõl eredõ terápiás 
lehetõségekre is. 

A konkrét betegségmechanizmusok tár-
gyalása mellett a könyv részletesen elemzi 
a betegségmechanizmusok legfontosabb 
közös, illetve általános mechanizmusait, 
melyek mind kapcsolódnak a jeltovábbítási 
terápiához, mint például a programozott sejt-
halál, a transzkripciós faktorok, a gyógyszer 
metabolizmus, a neuro-immuno reguláció 
és az immunsejt receptorok és citokinek sze-
repe. Külön fejezetcsoport tárgyalja a racio-
nális gyógyszerhatóanyag-tervezés illetve 
fejlesztés módszereit.  

A könyv szerzõi között rangos nemzet-
közi szerzõk társaságában szerepel szá-
mos neves magyar orvos-biológus illetve 
gyógyszerkutató is, többek közt: Bauer Pál, 
Csermely Péter, Ember István, Erdei Anna, 
Falus András, Furka Árpád, Gergely János, 
Halász Péter, Hudecz Ferenc, Jelencsik 
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Ilona, Keserû György, Kéri György, Kopper 
László, Machovics Raymund, Mandl József,  
Marcsek Zoltán, Nagy Zoltán, õrfi László, 
Penke Botond, Sarkadi Balázs, Szende Béla, 
Szolcsányi János, Timár József, Tulassay Zsolt, 
Vizi E. Szilveszter.

A könyv mottója: „Sickness comes from 
lost integrity…” (a betegség az egység hiá-
nya…) jelzi a rendszerszemléletre épülõ 
koncepciót. Ez a szemlélet és az ehhez 
kapcsolódó jeltovábbítási terápia szempont-
jából tárgyalt molekuláris betegségmecha-

nizmusok modern és alapos tárgyalása 
teszi különlegessé és igen értékessé ezt a 
könyvet. Ezért a könyvet melegen ajánlom 
a molekuláris betegségmechanizmusok iránt 
érdeklõdõ orvosok, gyógyszerészek, kutatók 
valamint egyetemi és PhD-hallgatók számára. 
(György Kéri – István Tóth (eds.): Molecular 
Pathomechanisms and New Trends in Drug 
Research. Taylor and Francis, London – New 
York, �00�.)

Teplán István
akadémikus

A Progress in Mining
and Oilfield Chemistry sorozat 
új kötetei

Szerkesztette: Lakatos István

A mind hazai, mind nemzetközi vonatkozás-
ban hiánypótló sorozat két új kötete jól rep-
rezentálja a jövõben szükséges, ígéretes és 
korszerû, az interdiszciplináris tudományág 
körébe tartozó fluidum- és szilárdásvány-
bányászati tudományos kutatómunka és a 
technológiai fejlõdés mai szintjét. 

A Recent Advances in Enhanced Oil and 
Gas Recovery címû, 2001-ben megjelent kötet 
huszonhét közleményének kanadai, belga, 
francia, magyar, orosz, angol, venezuelai, 
norvég, osztrák, német, török és albán szer-
zõi a kõolajtermelés különbözõ intenzív 
módszereivel (többek között a polimer olda-
tokkal, szén-dioxiddal, gélekkel és habokkal 
történõ elárasztással) foglalkoznak, amelyek 
elsõdleges célja a megkutatott földtani kész-
let minél hatékonyabb hasznosítása, kiter-
melése. A közlemények elméleti és gyakor-
lati oldalról egyaránt tárgyalják a különbözõ 
elárasztási módszerek kombinációját, a 
különbözõ vegyi anyagok kompatibilitását, 
a kiszorítási folyamatokat befolyásoló kapil-
láris és adszorpciós erõket, a tárolókban ural-
kodó geokémiai viszonyokat, a folyadékok 
és gázok migrációját meghatározó körülmé-

nyeket, az áramlás során bekövetkezõ 
szilárd/folyadék diszperziót, a poliamino-
karboxil-savaknak a rétegkárosodást okozó 
baritra gyakorolt oldóképességét, a fúrások 
során a kõzetbõl termikus, mechanikai és 
kémiai úton kikerülõ szénhidrogén gázok 
tulajdonságait, valamint a szerves anyagok 
geokémiai interpretációját. A közlemények 
az általános megközelítés mellett bemutat-
ják a különbözõ nagykiterjedésû szibériai 
olaj- és gázkitermelési zónákat, foglalkoz-
nak azok sajátságainak vizsgálatával és a 
kis mennyiségben kivett minták statisztikai 
analízisével. Mindezek mellett – lévén a so-
rozat célja általában a bányászati  alkalmazott  
kémia új eredményeinek a megjelenítése 

– több közlemény foglalkozik a szálló porok 
szilikátkémiai sajátságaival és a kisméretû 
részecskék statisztikus analízisének lehetsé-
ges útjaival is.

A Focus on Remaining Oil and Gas 
Reserves címû, 2002-ben megjelent kötet 
közleményeinek fõ célja a kõolaj- és földgáz-
készletek mai és távlati helyzetének vizsgá-
lata, és az ezzel összefüggõ legkorszerûbb 
kutatási eredmények bemutatása. A közle-
ményeket témacsoportonként három fõ 
részre osztva tartalmazza a kötet.

Az �. részbe csoportosított huszonkét 
közlemény a különbözõ módszerekkel elõ-
segített  konvencionális olaj- és gáztermelési 
módszerekkel kapcsolatos eredményeket, a 


