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Az Egyesült Államokban az 1950-es évek 
második felében Teller Ede volt a zászlóvivő-
je az atomrobbantások békés célú alkalmazá-
sainak, amelyeket, többek között, új alaszkai 
kikötők létesítésére fordítottak volna, amihez 
óriási földtömegek mozgatására lett volna 
szükség. Külföldi projekteket is terveztek. Az 
USA Atomenergia Bizottságának keretében 
megvalósítandó programnak az Ekevas Pro-
jekt (Project Plowshare) nevet adták, utalva 
a bibliai idézetre: „Ők meg ekevassá kovácsolják 
kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. 
Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem 
tanul többé hadviselést” (Izajás 2. 4.).1 Hogy 
fogalmunk legyen az elképzelések megvaló-
sításához szükséges robbantások nagyságáról, 
a Hirosima és Nagaszaki fölött felrobbantott 
atombombáknál ezerszer nagyobb erejű 
hidrogénbombákat alkalmaztak volna, és 
nem egyet-egyet, hanem sorozatban.

Szilárd nevét sehol sem találjuk ezekben 
a projektekben, mert addigra már rég letett 
arról, hogy ilyen terveket szőjjön. Realista-
ként felmérte a nehézségeket, amelyek ter-
mészetesen nem egymástól függetlenül, de a 
kör nyezeti sugárszennyezésben és a népesség-
nek a sugárszennyezéstől való félelmében 
jelentkezett. Teller sokáig kitartott a tervek 
megvalósítása mellett, és azzal is megpróbál-
kozott, hogy külföldi sikerekkel teremtsen 
nagyobb kedvet a hazai vállalkozásokhoz, de 
ebben sem járt eredménnyel. Ennek megfelelő-

en a nukleáris robbantások békés építési cé-
lokra történő hasznosítása, különböző okok 
miatt, valóban csak elképzelés maradt. Azt 
már sohasem tudhatjuk meg, hogy Szi lárdot 
vajon Jászi és a manhattani magyar társaság 
reagálása ébresztette-e rá arra, hogy e vo natko-
zásban is kövesse saját jól bevált receptjét: 
Szi lárd ugyanis arról volt híres, hogy bár mi-
lyen esemény vagy kutatási eredmény érté-
kelésében mindenkinél korábban foglalko-
zott a hosszútávú következményekkel. 

Ma, amikor az emberi tevékenységnek 
olyan lehetséges hatásai is napirenden vannak, 
mint a globális felmelegedés, szinte megnyug-
tató arra gondolni, hogy még egy olyan zse-
niális természettudós számára is, mint Szilárd 
Leó, hasznos lehetett ellenvéleményeket mér-
legelni, bármilyen irányú is lehetett saját és 
vitapartnereinek meggondolása.
  
Megköszönöm William Lanouette-nek, Szi-
lárd Leó kiváló életrajza szerzőjének, hogy 
felhívta a figyelmemet Faludy György Szi-
lárdról szóló visszaemlékezésére, és elküldte 
nekem Vezér Erzsébet feljegyzését, valamint 
Peremiczky Szilviának, hogy segített kiválasz-
tani a megfelelő bibliai idézetet.

Forrás: Vezér Erzsébet alig több mint kétolda-
las feljegyzése 1982-ben készült Faludy-be szél-
getéséről. 
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A világ és benne magunk megismerése nem-
csak hasznos, hanem a megismerés folyama-
ta – azon belül saját gondolataink találkozása 
másokéival – örömöt okoz.1 A Semmelweis 
Genomikai Hálózat keretében tartott előadá-
somra készülve álltak egyféle gondolati rend-
szerbe egy izgalmasan fejlődő tudományte-
rület egymástól esetenként távol eső megálla-
pításai. Itt arra vállalkozom, hogy e gondo-
latvilág általánosítható elemein keresztül kí-
séreljem meg közvetíteni a terület művelésé-
nek tétjeit és örömét, más tudományágak 
művelői számára.

Háttér

A lehetséges tulajdonságainkat kódoló embe-
ri genom dezoxiribonukleinsav (DNS) 
molekulái és a hozzájuk kapcsolódó fehérjék 
alkotta kromoszómák egyenként átlagosan 
több centiméternyi DNS-t tartalmaznak. A 
nagyjából századmilliméter átmérőjű embe-
ri sejtmagban negyvenhat kromoszóma 
zsúfolódik össze. Felépítésük sajátos, hierar-
chikus rendszert követ (1. ábra), mely bizto-
sítja a különböző kromoszómákhoz kötött 
funkciók, többek között az általuk hordozott 
összesen több tízezernyi gén kifejeződésének 
kellő szabályozhatóságát. 

A DNS fehérjékből álló magokra, a nuk
leoszómákra feltekeredve gyöngysorszerű 
képződményt formál. Ez a – génfunkciókat 
általában gátló, represszív – struktúra a körül-
ményektől függően további pakolódási szin-

1 Szabó Gábor akadémikus (1927–1996) – édesapám 
– így fogalmazta meg ezt az örömöt: „Olvasok/és a 
milliárdnyi/ember között/megtalálom/a gondolatot,/
mely összeköt./Járhatsz/az északi/vagy déli/sarkon,/a 
Himalája/ormán/vagy lent/az óceán/fenekén,/nincs 
lelkesítőbb,/csodásabb kaland,/mint/rátalálni/másban/
egy/benned érő/új gondolatra…”
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teket hoz létre, melyek mikroszkópiás és más, 
indirekt módszerekkel megfigyelhetők. 

A sejtekből a genomi DNS egyszerűen 
izolálható: a sejteket olyan pufferoldatban 
felvéve, mely detergenst és fehérjeemésztő 
enzimet is tartalmaz, és amelyben a sejtfeltá-
rás során felszabaduló DNS-t bontó enzimek 
nem tudnak működni, ép DNS-molekulákat 
és a sejt fehérjekomponenseinek lebontási 
termékeit is tartalmazó oldatot kapunk. Eb-
ből szerves oldószeres kezelést követően a 
DNS vizes oldata nyerhető, melyben a hosz-
szú nukleinsavmolekulák sokasága felhősze-
rű képződményként szabad szemmel is lát-
ható és egy üveg kapillárissal kihalászható. A 
kapillárisra rászáradva például egymillió em-
be ri sejt összesen kb. hat ezredgrammnyi 
DNS-e alig észrevehető, finom réteget alkot, 
amely vízben ismét könnyen feloldódik. 

A DNS-t alkotó négyféle bázis (jelölésük: 
A – T – G – C) sorrendje által kódolt amino-
sav összetételű fehérjék megjelenése – vagyis 
a sejt tulajdonságainak megjelenése, kifejező-
dése – attól függ, hogy az adott gén aktív vagy 
inaktív állapotban van-e. Ezt a DNS és a 
hozzá kapcsolódó fehérjék együttesének – ezt 
nevezzük festődési tulajdonságai miatt 
kromatinnak– összjátéka dönti el, vagyis egy 
szekvenciák fölötti, epigenetikus szabályozás 
(Rando – Chang, 2009).2 Az információ át-
írása azokon a DNS-szakaszokon – géneken 

– valósulhat meg, melyek kezdeti, vezérlő sza-
kasza (promóter) nincs nukleoszómára teke-
redve (nukleoszóma-mentes) és így az átírás-

1. ábra • A kromatin hierarchikus feltekeredése a sejtmagon belül

2 Az idézett irodalmak a témakör áttekintésére közvet-
lenül vagy az idézett további referenciák révén alkalmas, 
illetve szempontunkból gondolatébresztő közlemé-
nyek, általában nem a megfigyelések első közlései.

ban szerepet játszó fehérje-komplexek köny-
nyen hozzáférnek a DNS-hez. A már elkez-
dődött átírás (transzkripció) a nukleoszómákra 
tekercselt DNS-en folytatódik. A nukleoszó-
mákat alkotó fehérjék (hisztonok) kinyúló 
farkainak enzimatikus (fehérjék által katali-
zált) módosulásai határozzák meg, hogy az 
adott kromatinterületen milyen folyamatok 
történhetnek. Egy adott gén szabályozó régiói-
hoz a megfelelő DNS-szekvenciákat felisme-
rő fehérjék, transzkripciós faktorok kötődnek, 
és ezek toborozzák ide a modifikáló enzime-
ket – azokat fehérje-fehérje kapcsolódásra 
szakosodott doménjeikkel megkötve. A kro-
matinfonalak gyöngysorszerű, illetve maga-
sabb rendű szerveződési formái dinamikus 
képződmények, lehetővé teszik nemcsak a 
gén kifejeződést, hanem a sejtosztódás során 
a DNS kettős-spirál széttekeredését és a szálak 
lemásolását (DNSreplikáció), illetve a gene-
tikai változatosságot biztosító folyamatok 
keretében DNS-szakaszok cseréjét (rekombi
náció), és a két szál különbségében megnyil-
vánuló hibák, valamint a lánctörések javítási 
folyamatait (reparáció). A sejtosztódás során 
a génkifejeződési mintázatot meghatározó, 
eredeti nukleoszómális szerkezet is öröklődik 

– propagálódik – sejtgenerációról-sejtgenerá-
cióra (Groth et al., 2007). 

A gyöngysorokból építkező, tekercsszerű-
en formálódó kromatinfonalak funkcionális 
hurkokba rendeződnek. Ezek dinamikusan 
szerveződő, lényegében ismeretlen módon 
kihorgonyzódó struktúrák, melyeken belül 
a DNS kettős-spirál önmaga körül is felteke-
redett ún. szupertekercselt állapotban van 
(ahhoz hasonlóan, ahogy a telefonzsinór vi-
selkedik a telefon ismételt használata után). 
Ezen szupertekercselődés a DNS-en zajló 
folyamatok akadályává válhatna, ha a DNS 
egyik szálának folytonosságát átmenetileg 

megszüntetni képes enzimek nem relaxálnák 
a hurkokat. Az enzimcsalád más tagjai a DNS 
mindkét szálának átvágására és újraegyesíté-
sére, illetve a keletkezett átmeneti láncszaka-
dáson egy másik DNS-fonál átbújtatására 
képesek, és biztosítják a hosszú DNS-fonalak 
összegubancolódástól mentes állapotát. 

Az egyes fehérje faktorok a zsúfolt magi 
világban passzív diffúzió révén közlekednek 
(Misteli, 2007), de példák vannak sejtmagi 
mozgató fehérjék által közvetített vektoriális 
mozgásokra is (Dundr et al., 2007). Jellem-
zőnek látszik az is, hogy az egymásra talált 
faktorokból kialakult, különböző feladatokat 
ellátó hatalmas fehérje-együttesek vonzzák 
magukhoz a kromatin hurkait. Az így létre-
jövő „transzkripciós, illetve replikációs gyá-
rakban” egyszerre több gén átírása, illetve 
replikációja zajlik (Cook, 2010). A különbö-
ző egyéb funkciókban (például az átírás első 

– RNS – termékének processzálása, génelhall-
gattatás, génhibák kijavítása) szerepet játszó 
fehérjék egy része is mikroszkóppal vizuali-
zálható fehérje-aggregátumokat képez a mag 
belsejében (Malyavantham et al., 2008). 

A gének által kódolt fehérjék a magon 
kívül, a citoplazmában szintetizálódnak, az 
oda kijutott, a DNS-ről átírt és így annak 
kó  doló szakaszaival azonos bázissorrendű 
küldönc RNS (ribonukleinsav, mely kémiai 
vázában egy oxigéntöbbletben különbözik a 
DNS-től) molekulákról. A citoplazmából a 
magba a génszabályozó fehérjék a magmemb
rán pórusain át transzportálódnak, szabályo-
zott módon. A sejtet kívülről érő jelek a – 
szá mos gént szimultán szabályozó – transz-
kripciós faktorokat érintő transzportfolyamat 
rob banásszerű, hullámokban zajló beindu-
lását váltják ki. Bizonyos esetekben a jelek 
intenzitásával a transzporthullámok frekven-
ciá ja mutat arányosságot. A frekvenciakódo-
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lásnak a szabályozott gének összehangolásá-
ban tulajdonítanak jelentőséget (Hager et al., 
2009).
 

Rész3 és egész problematikája: 
molekuláris szerveződési szintek viszonya

A tudományos megismerés jól elkülönült 
szintjei azt a benyomást keltik, mintha az 
egyes természeti jelenségek, megnyilvánulá-
sok csak az azokat célszerű funkcióik révén 
észlelő megközelítés által lennének megért-
hetőek, mintha külön törvényszerűségek 
szabályoznák a fizikai, kémiai, biokémiai, 
sejtbiológiai stb. szerveződési szinteken a je-
lenségeket.4 Bár a határok ma már kezdenek 
elmosódni (például egy fehérje viselkedését 
az élő sejten belül molekuláris dinamikai 
számításokkal egész jól megjósolhatjuk), más 
kérdéseket tesz fel, másképp lát, aki az erdőt 
figyeli távolról, és mást, aki a fákat alkotó 
növényi sejt tulajdonságait vizsgálja.5 

A kromatin egyes területeinek funkcioná-
lis állapota meghatározza a sejt aktuális tulaj-
donságait, emlékezik, sőt a sejt perspektíváit 
is kijelöli. A sejtek megnyilvánulásait, tu laj-
don ságait, sorsát meghatározó/alkotó génki-
fejeződési mintázatok a modern geno mikai 
stratégiák (például a különböző szöveteink-
ben kifejeződő6 génekről átírt RNS-molekulák 
mennyiségének ún. chip-módszerekkel törté-
nő meghatározása) segítségével meg ismerhe-
tőek. Bár az ilyen analízisek egy szerre adhat-
nak részletes és globális képet, az így nyert 
információözön egyelőre és önmagában rit-
kán mutat túl az érintett sejtbiológiai jelenség 
kialakításában, szabályozásában részt vevő 
gé nek listáján. Hasonlóan egyre részletesebb 
képet alkotunk az egyes sejtállapotokra jel-
lemző, a génkifejeződést meghatározó epige-
netikai mintázatokról7 (a nuk leoszómák 
hisz  tonmolekuláihoz enzimatiku san kapcsolt 
metil, acetil stb. csoportok gének menti elren-

3 A magszerkezet globális, egyszerű morfológiai vizsgá-
lómódszerekkel is észlelhető különbségei sokkal ko-
rábban váltak ismertté, mint az egyes gének szintjén 
meg mutatkozó lokális különbségek. A kromatinon 
zajló folyamatok konvencionális molekuláris biológi-
ai megközelítésének szükségszerűen „mióp” voltára 
George Klein (Karolinska Intézet) már évtizedekkel 
ez előtt felhívta a figyelmet.
4 Az alábbi bekezdés Werner Heisenberg A rész és az 
egész. Beszélgetések az atomfizikáról. (Gondolat, 1975) 
9. fejezetéből való. A szerző Niels Bohrt idézi: „Egy 
élő organizmust leírhatunk először is olyan fogalmak-
kal, melyeket az ember az élőlények társaságában el-
töltött évezredek során alakított ki. Ez esetben szok-
tunk »lét ről«, organikus funkciókról, metabolizmus-
ról, lélegzésről, gyógyulásról és hasonlókról beszélni. 
Másrészt azon ban megtehetjük, hogy csak az oksági 
folyamatok iránt érdeklődünk. Ekkor a fizika és a 
kémia nyelvét fogjuk használni, kémiai vagy elektro-
mos folyamatokat tanulmányozunk például az 
idegműködés titkait fürkészve; és feltételezzük, még-
pedig szép sikerrel, hogy a fizika és kémia törvényei 

– maradéktalanul érvényesek az élő organizmusok 

viszonylatában is. Nos, e két szemléletmód ellent-
mond egymásnak. Az első esetben ugyanis azt feltéte-
lezzük, hogy az eseményeket a céljuk, a rendeltetésük 
determinálja. A másik szemléletmód szellemében vi-
szont azt valljuk, hogy az egyes eseményeket az őket 
közvetlenül megelőző események determinálják. 
Mármost merőben valószínűtlen, hogy a kétféle meg-
közelítés csak mintegy véletlenül vezessen nyilvánva-
lóan azonos eredményre.” Máshol, ugyanebben a fe-
jezetben, szintén Bohrt idézve: „Könnyen meglehet, 
hogy a kvantummechanikában rejlő matematikai 
for mák végtelen gazdagsága felölelheti a biológia 
törvényszerűségeit is.”
5 Ennek a kettősségnek a metaforájaként kívánkozik 
ide: „Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék, a le-
velek.” (József Attila: Eszmélet)
6 Az egyes sejtféleségekben nagyságrendileg tízezernyi 
különböző gén fejeződik ki, részben átfedő kombiná-
ciókban.
7 Az epigenetikai jelző a génkifejeződési mintázat sejt-
osztódás során megfigyelhető propagálódására utal – 
melynek mechanizmusairól még csak felületes isme-
reteink vannak.

deződéséről, vagy a génszabályozó régiók 
akti vitását meghiúsító DNS-metilá ciós térké-
pekről) de csak lassan bontakozik ki az adatok 
tengeréből a rendszer egészének viselkedése. 

A szerveződési szintek összefüggései 

Régi tapasztalat, hogy a kromatin összetömö-
rödési (kompaktálódási) foka – festődésének 
térfogategységre jutó intenzitása a mikroszkó-
pos preparátumon – fordított arányosságban 
áll a területén található gének aktivitásával. Ezt 
a régi felismerést hagyományosan azzal ma-
gyarázzuk, hogy a többszörösen feltekeredett 
kromatinon belül a génszabályozó fehérjék 
(transzkripciós faktorok) kötőhelyei valószí-
nűleg kevésbé hozzáférhetőek. Ezt az egysze-
rű feltételezést azonban mikroszkópos vizs-
gálatok nem egészen támasztották alá: egészen 
nagyméretű molekuláris komplexek a mag 
bármely régiójába bejutnak. Továbbá, a pilla-
natnyilag néma gének nagy része is „ug rás-
rakész” állapotban van, a génkifejeződést 
kivi telező fehérje-komplexek már a gén inak-
tív állapotában is jelen vannak a promo terhez 
kötötten, nem kell odadiffundálniuk (Hager 
et al., 2009). Úgy tűnik, hogy a hozzáférhető-
ség kérdése már a gyöngysorszerű első hierar-
chikus szinten eldől. A génaktiváció szabályo-
zásában tipikusan az adott gén egymástól távol 
eső szabályozó régióihoz kö tődő fehérjefak-
torok kölcsönhatása is szerepet kap a közbe-
eső kromatinszakaszok kihurkolódása révén, 
és a feltekeredés magasabb rendű szintjei e 
távolhatásokat jelentősen korlátozhatják. A 
további emeletek elsődleges szerepe tehát 
valószínűleg a távolhatások gátlásában fog ha-
tó meg. Utóbbiak jelentősége túlmutat egy-
egy gén aktivitásának szabályozásán, ilyen 
köl csönhatások több gén működésének 
összehangolásában, illetve komplex változá-
sok kivitelezésében is szerepet kapnak. Több 

gén és közös szabályozó régiók esetén a kro-
matin távol eső területeinek össze hajlása révén 
megvalósuló funkcionális hurkok egymással 
vetélkedve formálódnak, a génkifejeződési 
mintázatok különböző alternatíváit érvényre 
juttatva. Hurkokon belüli távolhatások azok 
szupertekercselési állapotának modulációján 
keresztül érvényesülhetnek – az pedig vissza-
hat a génátírás folyamatára, részben a hurkok 
kihorgonyzódását be folyásolva (Gluch et al., 
2008; Székvölgyi et al., 2007). 

A génszabályozásnak a kromatinszerkezet 
egymásra épülő emeletein zajló, egymásra 
szu perponált mozzanatai azt sugallják, hogy 
olyan regulációs útvonalaknak is létezniük 
kell, melyek kromatinterületek sokaságát 
egyszerre érintő változásokat idéznek elő. 

A kromatin nagyobb területeit érintő 
szabályozási mechanizmusok

A magasabb rendű szerkezeti emeletek vi-
szonylagosan önálló szabályozási jelentőségét 
szemlélteti az a jól ismert jelenség, hogy a 
kromatin erősen festődő, az ábrán mutatott 
hurkos szerveződés fölötti kompaktálódási 
emeletet képviselő, inaktív (heterokromatin) 
és gyengébben festődő, lazább, aktív (eukro
matin) régiói határának pozíciója a sejtosztó-
dás során ugrásszerűen változhat, döntően 
befolyásolva a határ menti gének aktivitását. 
A jelenségen keresztül a heterokromatin for-
málódását közvetlenül szabályozó mechaniz-
musok vizsgálhatók. A kromatin jelentős ré-
szét egyszerre érintő változásokra példa az 
embrionális őssejtek valamilyen behatároltabb 
funkcióra történő specializálódása (differenciá
lódása) kapcsán bekövetkező, a teljes kroma-
tinra kiterjedő, mélyreható kromatinszerkezeti 
változás is, mely a nukleoszómákon belül a 
különböző hisztonok kohéziójának mértékét 
is érintik (Meshorer et al., 2006). 
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Emlősök sejtjeiben a gének az őket vezér-
lő DNS-szekvenciák metilációja által (bizo-
nyos fehérjék kötőhelyéül szolgálva) elhallgat-
tathatók, így a metilációban részt vevő enzi-
meknek az egész kromatinra kiterjedő szabá-
lyozó hatásuk van. A hisztonfarkak modifiká-
ciói is a gének jelentős hányadát érinthetik. 
Az egyes módosításokat végrehajtó enzimek 
hibás – például túlzott vagy szabályozatlan – 
működése, az őket kódoló gének egyes daga-
natos folyamatokra jellemző megváltozása 
miatt, hozzájárul a patológiás helyzet kialaku-
lásához és fenntartásához. A génátírást szabá-
lyozó fehérjék általános (nem bázissorrend-
specifikus) DNS-kötő tulajdonsággal is ren-
delkeznek. Az ilyen aspecifikus kötőhelyek 
száma és hozzáférhetősége a globális kroma-
tinszerkezet függvényében módosulhat, ami 
a specifikus kötőhelyekre kötődni képes fak-
torok számát befolyásolhatja (Misteli, 2008). 

A citoplazmatikus és magi kompartment 
közötti kapcsolatok révén szintén a teljes kro-
matinállományt potenciálisan érintő hatások 
érvényesülhetnek. A magban a mak romole-
ku lák óriási – kb. 100 mg/ml-es – kon centrá-
cióban vannak jelen. Ennek kísérletes befolyá-
solása egyes magi funkciók reverzibilis válto-
zását vonja maga után, ami arra utal, hogy a 
magmembránon át folyó transzportfolyama-
tok révén ennek a tényezőnek is fontos, globá-
lis szabályozó szerepe lehet (Han cock – Hadj-
Sahraoui, 2009). A magmembránban számos, 
a sejthártyára jellemző ioncsatorna, memb-
ránkötött enzim és jelátvivő zsíroldékony 
kis molekula található, ami a sejthártyán ke-
resztül zajló jelátvitellel analóg folyamatok 
magi szerepére utalhat (Busta mante, 2006).8 
Egyelőre nehezen ítélhető meg, hogy milyen 

globális vagy génspecifikus szabályozási jelen-
tősége lehet a citoplazma váz elemei és a mag 
dinamikus belső váza kö  zött a magmembrá-
non átívelő fehérje-fehérje asszociációkon 
keresztül megvalósuló kapcsolatnak. 

Globális változások hátterében akár egyet-
len géntermék domináns szerepe érhető tet ten. 
A kromatint a sejtosztódás céljaira mikro-
szkópban jól felismerhető kromoszómákba 
szervező fehérjék egyikének genetikai hibái 
például súlyos és komplex fejlődési rendelle-
nességeket eredményeznek (Gard et al., 2009). 
A magon belüli topológiai viszonyok megha-
tározásában önszerveződési elv látszik érvé-
nyesülni, melynek eredményeként előál ló 
rend kívül dinamikus struktúra vázként is 
funk cionál (ezt szokás magmátrixnak nevez-
ni [Gluch et al., 2008]); ennek alkotásában 
a magmembránt bélelő hálózat, a lamina is 
részt vesz, melynek génszabályozásban betöl-
tött általános szerepe abban is megmutatko-
zik, hogy az őt alkotó fehérjék hibás szerkeze-
tét okozó genetikai rendellenességek, mutá-
ciók igen komplex következményekkel járnak 
(például a korai öregedés-szindrómák egyes 
formáiban [Hale et al., 2008]).  

Az előbbi jelenségek többféle optikán 
keresztül is tanulmányozhatók: vizsgálhatók 
egy adott gén aktivációs állapotát meghatá-
rozó molekuláris szereplők a DNS-szekven-
ciaelemek, melyek részt vesznek az adott ha tás 
kiváltásában; a fehérjék, melyek a kromatinte-
rület szerkezetét meghatározzák; az egyes 
molekulák közötti kölcsönhatások stb. A ma-
gasabb rendű szerveződés törvényszerűségeit 
azonban egyelőre nem ismerjük kellőképpen 
ahhoz, hogy az adatokat ebben az összefüg-
gésben értelmezni tudjuk.

8 Talán e kérdéskör vizsgálatát nehezíti leginkább egy 
„biológiai Heisenberg-reláció”: csak nagy körültekintés-

sel nyerhető valódi biológiai üzenetet tartalmazó infor-
máció a rendszerbe való jelentős beavatkozás nélkül.

Az egyetlen metafora felé 9

A természettudományok művelői egy-egy 
újabb jelentős, a területükön tett felismerésről 
tudomást szerezve azt egyfajta evidenciaél-
ményként élik meg, és ezzel összefüggésben 
úgy is tűnik, mintha belátható közelségbe 
kerülne a kérdéskör lényegi megoldása.  Még-
is egyre merőben váratlan felfedezések szület-
nek; vagyis paradox módon a „részek” (egyes 
laborok) előrébb tartanak, mint a kollektív 
egész (a kutatói közösség). Ugyanakkor a 
kol lektív munka egyre összehangzóbb világ-
kép felé vezet, a hatalmas puzzle megfejtett 
részeivel egy, a bevált természettudományos 
fogalmakkal és módszerekkel megfelelően 
leírható történet körvonalai rajzolódnak ki.

A különböző szerveződési szinteken érvé-
nyesülő hatások és változások egymáshoz való 
viszonyában fogható meg a magi szabályozá-
si folyamatok eddig talán legkevésbé feltárt 
és legizgalmasabb aspektusa. Az eszköztár e 
viszonylatok megismerésére valószínűleg már 
rendelkezésre áll. A magasabb rendű kroma-
tinszerkezetet például közvetlenül láthatóvá 
és kvantitatíve is jellemezhetővé teszik a kü-
lönböző kromoszómális régiók fizikai kap-
csolatát (kémiai keresztköthetőségükön, il-
letve térbeli közelségükön, ko-lokalizációjukon 

keresztül) kimutatni képes molekuláris bio-
lógiai és mikroszkópos technikák. A DNS-
hez kötődő fehérjék „világítóvá” tétele az élő 
sejten belül (fluoreszcens fehérjét kódoló 
DNS-szakasszal megtoldott génjük bevitele 
által) a különböző kölcsönhatásokban részt 
vevő fehérjék szerepéről ad – szó szerint – fel
világosítást. Segítségükkel a genomikai tech-
nikák nyújtotta adatok topológiai összefüg-
gésbe helyezhetők, megérthető lesz az egyes 
szerveződési szinteken (1. ábra) érvényesü lő 
lokális és globális hatások egymásra épülése, 
megtudjuk, hogy miként szerveződnek azok 
a struktúrák, melyhez a különböző funkciók-
ra szerveződő kromatinhurkok kihorgonyzód-
nak, ez hogyan valósul meg és szabályozódik, 
miként alakulnak ki a különböző feladatok-
ra specializálódott fehér jeegyüttesek, „gyárak”, 
hogyan vezérlődik és realizálódik ezek kap-
csolata a kromatin megfelelő elemeivel stb. A 
biokémiai, molekuláris biológiai, genetikai 
kutatások keretében felfedezett molekuláris 
szereplők és mechanizmusok is egyre gyara-
pítják azt a „muníciót”, mellyel ezek az össze-
függések és kérdések célba vehetők. Ebben a 
megismerési folyamatban részt venni szellemi 
kaland, örömforrás és kihívás, mely alapvető 
megfigyelésekkel kecsegtet sokféle kutatói 
indíttatású és stílusú megközelítés számára. 

Kulcsszavak: kromatinszerkezet, sejtmag, gén
szabályozás

Irodalom
Bustamante, José Omar (2006): Current Concepts in 

Nuclear Pore Electrophysiology. Canadian Journal 
of Physiology and Pharmacology.  84, 3–4, 347–65. 
http://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/RPAS/rpv?hm=H
Init&calyLang=eng&journal=cjpp&volume=84&
afpf=y05-096.pdf 

Cook, Peter R.  (2010): A Model for All Genomes: The 
Role of Transcription Factories. J. of Molecular Biol. 
395, 1, 1–10. http://www.sciencedirect.com/science?_

ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236899
%232010%23996049998%231570170%23FLA%23&

_cdi=6899&_pubType=J&_auth=y&_acct= 
C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_useri
d=10&md5=a04eca119410c96e672e9cacea820fe8 

Dundr, Miroslav – Ospina, J. K. – Sung, M. H. – John, 
Sam – Upender, M. – Ried, T. – Hager, G. L. – 
Matera, A. G. (2007): Actin-Dependent Intranuclear 
Repositioning of an Active Gene Locus in Vivo. 
Journal of Cell Biology. 179, 6,1095–103.

9 Utalás Szentkuthy Miklós hasonló című könyvére 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985) – a végső összegzés-
re törekvés metaforájaként.



Magyar Tudomány • 2010/7

810 811

Gard, Scarlett – Light, W. – Xiong, B. – Bose, T. – 
McNairn, A. J. – Harris, B. – Fleharty, B. – Seidel, 
C. – Brickner, J. H. – Gerton, J. L. (2009): Cohe-
sinopathy Mutations Disrupt the Subnuclearor-
ganization of Chromatin. Journal of Cell Biology 187, 
4, 455–62. 

Gluch, Angela – Vidakovic, M. – Bode, J. (2008): 
Scaffold/Matrix Attachment Regions (S/Mars): 
Relevance for Disease and Therapy. Handbook of 
Experimental Pharmacology. 186, 67–103. By 
Diffusion http://books.google.hu/books?id=dIgC0
PSy7h0C&pg=PA66&lpg=PA66&dq=Gluch,+%
E2%80%93+Vidakovic,&source=bl&ots=strr4Ta5z
F&sig=Ngwqu2JoQBC7ALiSFymxgOw6r6c&hl
=en&ei=Ld0ETPn1EduWOMGm6YUF&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBE
Q6AEwAA#v=onepage&q=Gluch%2C%20
%E2%80%93%20Vidakovic%2C&f=false  

Groth, Anja – Rocha, W. – Verreault, A. – Almouzni, 
G. (2007): Chromatin Challenges During DNA 
Replication and Repair. Cell. 128, 4, 721–33. http://
www.cell.com/abstract/S0092-8674%2807% 
2900129-8 

Hager, Gordon L. – McNally, J.G. – Misteli, T. (2009): 
Transcription Dynamics. Molecular Cell. 35, 6, 
741–53. http://download.cell.com/molecular-cell/
pdf/PIIS1097276509006339.pdf 

Hale, Christopher M. – Shrestha, A. L. – Khatau, S. 
B. – Stewart-Hutchinson, P. J. – Hernandez, L. – 
Stewart, C. L. – Hodzic, D. – Wirtz, D. (2008): 
Dysfunctional Connections Between the Nucleus 
and the Actin and Microtubule Networks in 
Laminopathic Models. Biophysical Journal. 95, 11, 
5462–5475. http://www.cell.com/biophysj/abstract/
S0006-3495%2808%2978969-0 

Hancock, Ronald  – Hadj-Sahraoui, Yasmina  (2009): 
Isolation of Cell Nuclei Using Inertmacromolecules 
to Mimic the Crowded Cytoplasm. Plos One. 4, 10, 
E7560.

Malyavantham, Kishore S. – Bhattacharya, S. – 
Barbeitos, M. – Mukherjee, L. – Xu, J. – Fackelmayer, 
F. O. – Berezney, R.  (2008): Identifying Functional 
Neighborhoods within the Cell Nucleus: Proximity 
Analysis of Early S-Phase Replicating Chromatin 
Domains to Sites Oftranscription, RNA Polymerase 
II, HP1gamma, Matrin 3 and SAF-A. Journal of 
Cellular Biochemistry.105, 2, 391–403. http://www3.
interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120749802/
PDFSTART 

Meshorer, Eran – Yellajoshula, D. – George, E. – 
Scambler, P. J. – Brown, D. T. – Misteli, T. (2006): 
Hyperdynamic Plasticity of Chromatin Proteins in 
Pluripotent Embryonic Stemcells. Developmental 
Cell. 10, 1, 105–116. http://download.cell.com/
developmental-cell/pdf/PIIS1534580705004211.pdf 

Misteli, Tom (2007): Physiological Importance of RNA 
and Protein Mobility in the Cellnucleus. Histochem-
istry and Cell Biology. 129, 1, 5–11. http://www.
histochemistry.eu/pdf/Misteli08.pdf 

Rando, Oliver J. – Chang, Howard Y. (2009): Genome-
wide Views of Chromatin Structure. Annual Review 
of Biochemistry. 78, 245–271.

Székvölgyi Lóránt – Rákosy Z. – Bálint B. L. – Kókai 
E. – Imre L. – Vereb G. – Bacsó Z. – Goda K. – 
Varga S. – Balázs M. – Dombrádi V. – Nagy L. – Sza-
bó G. (2007): Ribonucleoprotein-masked Nicks at 
50-Kbp Intervals in the Eukaryotic Genomic DNA. 
Proceedings of the National Academy of Science of 
the USA. 104, 38, 14964–14969. http://www.pnas.
org/content/104/38/14964.full.pdf+html

mIT Tud aZ ImPaKTfaKTor?
 Marton János Pap Kornélia
 

 ny. könyvtárigazgató,  könyvtáros,
 a biológiai (informatika) tudomány kandidátusa,  Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
 Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár npap@bibl.u-szeged.hu
 jmarton@bibl.u-szeged.hu 

Az impaktfaktor nem szűnik meg a tudomány-
metria fekete báránya lenni. (A névalak szen-
tesítője Braun Tibor, a magyar és nemzetkö-
zi tudománymetria vezéralakja [Braun, 2008]). 
A téma évenként százra menő cikkeinek több-
sége kritikai hangvételű. Paradox módon 
ennek egyik fő oka, hogy egyre szélesebb kör-
ben használják az impaktfaktort a tudomány 
irányítói és szponzorálói a címek, díjak, tá-
mogatások odaítélésénél (szemle: Marton et 
al., 2004, 2006), de mivel az érintett kutatók, 
intézetek túlnyomó többsége átlag alatti telje-
sítményt nyújt (szemle: Seglen, 1992), a fo-
gadtatás ennek megfelelő. 

Az impaktfaktort eredetileg a folyóiratok 
kortól és cikkszámtól többé-kevésbé függet-
len idézettségi mutatójául javasolta Eugene 
Garfield (szemle: Vinkler, 2003), ám ebben 
a minőségben sem aratott sok babért, jóllehet 
bármely szakterület folyóiratainak impakt-
faktor rangsora a lehető legszorosabb korre-
lációban áll az olvasók szerinti szakmai tekin-
téllyel. Philip Campbell, a Nature főszerkesz-
tője írt nemrégiben (2008) cikket sokat 
mondó címmel: Escape from the Impact Factor. 
Fő kifogását sokan és régóta emlegetik: az 
impaktfaktor nem a cikkek többségét képvi-
selő átlag, hanem néhány erősen idézett cikk 
járul hozzá legnagyobb mértékben, azaz a 
cikkek túlnyomó többségének idézettsége 

alatta, sőt jelentősen alatta van az átlagnak. 
Ugyanazt állapítja meg tehát, amiről Per O. 
Seglen említett szemléje szól. Nem érthető 
azonban, s nem is kapunk indoklást arra 
nézve, hogy miért alkalmatlan az ilyen elosz-
lás az átlagolásra.

A másodikként említhető kifogás: az im-
paktfaktor szakterületfüggő. Ez egyenes kö-
vetkezménye az idézettség szakterületfüggősé-
gének. Az összehasonlíthatóság javítására 
számos módszert javasoltak, kielégítő eredmé-
nyességgel (szemle: Marton–Hulesch, 2000).

Van egy sokat emlegetett harmadik kifo-
gás is: az impaktfaktor alkalmas lehet nagyobb 
egységek (kutatócsoportok és intézetek) ér-
tékelésére, de nem alkalmas az egyénekére. 
Ennek a kijelentésnek nincs ismeretelméleti 
magyarázata, anélkül pedig nyilvánvalóan 
nem áll meg.

A negyedik kifogást tartják a legsúlyosabb-
nak: az impaktfaktor nem tükrözi az egyes 
cikkek tényleges idézettségét, jóllehet, ha 
belegondolunk, a nagy idézettség és a magas 
impaktfaktor feltételezi egymást. Sokkal in-
kább arról van szó, hogy nehéz alkalmas 
mintát és összehasonlító módszert találni az 
impaktfaktor és az idézettség összevetésére. A 
megfelelő mintákon, megfelelő módszerek-
kel készített összehasonlítások jól tükrözik ezt 
(Marton, 1982; Marton et al., 2006). A kü-
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