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Muszáj realizálni 
a tényleges valóságot
A rákkutatás területe évtizedek óta fontos terepe a betegségmegelőzésnek és a gyógyszer-
fejlesztésnek. Ebben a szerteágazó tudományágban nem csupán a megközelítésekben, 
eredményekben van színesség. Könnyen találkozhatunk professzorok és szakértők között 
fiatal kutatókkal, akik szintén szerves részei a munkának. A 30. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezést elérő Seitz Erikkel, a Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium végzős diákjával, a Semmelweis Egyetem hálózat- és rákkutató-
csoportjának tagjával beszélgettünk.
Szöveg: Karkó Ádám | Fotó: Indri Dániel Janisz

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Versenyen első helyezést értél el. Mivel 
pályáztál a versenyre?

A pályázatom lényege, hogy a Semmelweis Egyetem és 
Csermely Péter professzor támogatásával egy hálózati 
modellben egy általam javasolt módszertannal talál-
tam egy – azóta már több – lehetséges gyógyszercélpon-
tot a rákos áttétek kialakulásának megakadályozására 
és a gyógyszer-rezisztencia kezelésére.

Röviden összefoglalnád, miről szól alapvetően a ku-
tatásod, illetve milyen gyakorlati segítséget jelent-
het ez a rákkutatásban?

Egy hálózati modellel dolgoztunk, ahol két hálózatot 
kötöttünk össze, amellyel a sejten belül folyó jelátviteli 
folyamatot írtuk le. Szimulációkat tudunk így futtatni, 
és egyrészt meg tudjuk figyelni, milyen beszélgetések 
folynak két sejt között, illetve hogyan válaszolnak ezek 
a sejtek különböző környezeti változtatásokra. Ez azért 
érdekes, mert egy biológiai rendszerben tudunk dol-
gozni, de gyorsabban kapunk adatokat, mintha eleve 
laboratóriumban kísérleteznénk. Ezzel a módszerrel 
megérthetjük rendszerszinten, hogyan működnek 
bizonyos fehérjék, amelyek gyógyszerfejlesztés tárgyai 
lehetnek a jövőben. Az eredményeinket ezt követően 
laboratóriumban teszteljük.

Ebben a kutatásban a legfőbb előrelépés tehát 
a gyógyszer mint megoldás megtalálása?

A kutatók így is találnak elég sok gyógyszercélpontot, 
viszont ennek a kutatásnak a fő fókusza, hogy sokkal 
gyorsabban juthatunk eredményre. Időigényes és 
költséges procedúra, hogy laboratóriumi kísérleteket 
végezzen az ember, míg a számítógépes szimulációk 
lefutása jóval kevesebb időt és pénzt igényel. Ha megné-

zünk egy teljesen hétköznapi biológiai eseményt, akkor 
azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon magas a véletlenek 
és az eltérések száma, ám a számítógépes algoritmus 
a megfelelő paraméterek alapján kiszűri a kutatás fő 
tényezőit, ezáltal rendszerszintű eredményeket fogunk 
tudni felmutatni.

A biológiai eredményekhez képest még eltérhetnek 
a számítógépes eredmények, mivel egy rendszerszintű 
szemléletből figyelik a biológiai folyamatokat, azaz a 
program nem tudja figyelembe venni a véletlenszerű 
eseményeket.

Mikor és kinek a hatására kezdett el érdekelni az or-
vostudomány?

Körülbelül hároméves korom óta tudom, hogy orvos 
akarok lenni. A történet tulajdonképpen ott kezdődött, 
hogy kiskoromban kaptam egy oltást, ami nem volt 
kellemes, ezért pedig nagyon megharagudtam az orvos-
ra, és azt találtam mondani neki, hogy ezt még „vissza 
fogom adni”. 

Kifejezetten nem volt konkrét személy, aki inspirált 
volna arra, hogy erre a pályára tévedjek. Mindig egy 
belső motiváció irányított. Sosem jutott eszembe más 
hivatás.

Az ötleted megvalósításában kitől kapsz szakmai 
segítségét, kiket tekintesz mentoraidnak, illetve ők 
milyen jó tanácsokkal látnak el téged? 

Egyrészt Csermely Péter professzort emelném ki, akit 
abszolút mentoromnak mondhatok, hiszen már régóta 
kísér engem ezen az úton, és mind szakmai, mind dön-
téshozatali kérdésekben támogatóan áll mögöttem, és 
lát el tanácsaival. Másrészt Nina Kunsicot említeném, 
aki a munka során minden számítástechnikai hátteret 
biztosított a gördülékeny munkámhoz.
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Naponta mennyi időt töltesz a munkáddal, mennyi-
re intenzív a feladatvégzésed?

Naponta négy-öt órát mindenképpen kitesz az életem-
ből a kutatómunka, tehát mondhatni részmunkaidőben 
dolgozom az iskola mellett. Bár nincsen kötött munka-
időm, ugyanakkor a munkával töltött időintervallumok 
természetesen intenzív feladatvégzéssel járnak, hiszen 
nagy energiát igényel a munkára való összpontosítás. 
Az időmet alapvetően én osztom be, azonban ahhoz, 
hogy a kutatócsoporttal együtt tudjunk dolgozni, rend-
szeresen riportálnom kell nekem is az eredményeimet. 

Milyen kapcsolatot ápoltok a kutatócsoport többi 
tagjával?

Mivel elég fiatal a kutatócsoport összetétele – 30–40 
közötti az átlagkorosztály, magamról nem is beszélve –, 
a közös munka számtalan előnnyel jár, együtt járunk 
konferenciákra, ami a szakmai összetartozást erősíti, 

ugyanakkor a csapatépítésben is igazán nagy szerepük 
van ezeknek az eseményeknek. A csoportban számos 
tudományos terület találkozik – hálózattudomány-
informatika-sejtbiológia-orvoslás –, így hatékony 
munkavégzésünk a leosztott munkakörökön alapul, 
mindenki azzal foglalkozik, amihez legjobban ért.

A kutatói intézményrendszerben mennyire tűnik 
furcsának, hogy te jóval fiatalabb vagy a többi ku-
tatóhoz képest? Érzel-e ebből adódóan bármilyen 
megkülönböztetést?

A mai napig gyakran azt hallom a konferenciákon, elő-
adások során, hogy szemtelenül fiatal vagyok. Ez addig 
tart, amíg egy konzultációba vagy előadásba nem kez-
dünk, ahol átléphetjük a sztereotípia mezsgyéjét. Mára 
a kutatócsoportban, kollaboráns intézményekben teljes 
értékű kollégaként tekintenek rám, ami pozitív megerő-
sítés a munkám értékteremtéséről és szakmaiságáról.

Van-e olyan társtudomány, amely nagy jelentőségű 
a rákkutatásban?

A rákkutatás már több évtizede egy rendkívül szerte-
ágazó, több aspektusú kutatási terület, sőt tudomány, 
ezért tulajdonképpen hosszasan lehetne taglalni és 
sorolni a tudományág sajátosságait, valamint többdisz-
ciplínájú megközelítését. Kiemelném például a gyógy-
szerfejlesztésben kulcsfontosságú fehérjék molekuláris 
összetételének meghatározását, ami azért is alapvető, 
hogy olyan gyógyszert lehessen fejleszteni, mely speci-
fikusan célozza a fehérjéket, amelyeken keresztül szán-
dékozzuk a rákot kezelni. Így a farmakológia ké miai 
háttere nagyon fontos. Egyre gyakrabban kerülnek már 
elő mesterséges intelligencián alapuló módszerek is, 
amelyekre szintén sok alkalmazási lehetőséget lehet 
felhozni. A rákkutatás és -kezelés is kezd eltolódni 
a számítógépes világ felé. Legfőként a számítógépes fej-
lesztéseket emelném ki, amelyek az én kutatásomban is 
igencsak prominens szerepet töltenek be. 

Milyen korcsoportban jelennek meg leginkább a rá-
kos megbetegedések, illetve a te kutatásod melyik 
korcsoportra koncentrál?

A rák kialakulásához természetesen nem egy esemény, 
hanem események szoros láncolata vezet. Ez alapján 
tehát beszélhetünk génmutációkról, amelyek vagy 
öröklöttek, vagy az élet későbbi szakaszán következnek 
be külső hatás (pl. UV-sugárzás) hatására. Ezek mellett 
olyan, kevésbé bizonyítható okok is szerepet játszhat-
nak, mint a hosszú távú rossz mentálhigiéné, habár ez 
egy erősen kritizált terület a tudományban metafizikai 
mibenléte miatt. A prosztatarákra tervezünk kombi-
nált terápiát, amelynek előfordulása 65 éves kor feletti 
férfiaknál jellemző. A helyzet érdekessége, hogy ez rela-
tíve fiatal kornak tekinthető, ugyanis a friss kutatások1 
szerint az emberek testi „abszolút limitje” 150 évre te-
hető, vagyis képesek lehetünk természeti adottságunk-
ból adódóan akár 120–150 évig élni – abban az esetben, 

1  https://www.scientificamerican.com/article/humans-
could-live-up-to-150-years-new-research-suggests/

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 
Verseny díjátadóján
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ha nem a testünknek kell alkalmazkodnia mindig, 
hanem mi alkalmazkodunk hozzá.

Jelen pillanatban hol tart a kutatásod?

A prosztatarákra tervezünk tehát kombinált terápi-
át, amelyben az az elképzelés, hogy ha ki tudjuk ütni 
a rezisztenciát, az ellenállást, úgy már tudunk adni 
gyógyszerkezelést ellene. Ez a gyógyszercélpont jelen-
leg kísérletezés alatt van, amellyel képesek lehetünk 
az áttétek kialakulását is elsődlegesen megelőzni, tehát 
kizárhatóvá szeretnénk tenni az áttétképződés lehető-
ségét a rezisztenciakezelés mellett. Jelenleg ott tartunk 
a folyamatban, hogy sejtlaboratóriumban, sejtvona-
lakon figyeljük meg a fehérje viselkedését kezelések 
hatására. 

Milyen érzés belegondolni abba, hogy a kutatásod-
dal emberéleteket menthetsz meg?

Alázattal állok ehhez a munkához. Sokkal nagyobb 
erők mozgatnak abban, hogy embereket gyógyítsak, 
mint egy gyógyszer megalkotása.

A rák ugyanúgy meg tud újulni, mint a vírusok?

A rákot általában úgy szoktam jellemezni, mint egy 
furfangos lázadó kamaszt. Az embernek mindig van 
egy gyógyító módszere, amit alkalmaz, de mindig van 
válasz és ellenállás is, amivel folyton respondálni kell 
erre. Tehát ha beadunk egy gyógyszert a rák ellen, 
akkor az kialakít egyfajta rezisztenciát. Ha megpróbál-
juk megölni a rákos sejteket, egy kis részük valahogyan 
mindig életben marad. Tulajdonképpen a rák sokszor 
egy lépéssel előttünk jár, ezért tud újra és újra kiújulni. 
Ahhoz, hogy rájöjjünk, hogyan tudjuk megelőzni, tud-
nunk kéne, mi lesz a következő lépése a ráknak, amire 
mi rögtön tudunk is reagálni.

A kutatásmódszertanod alapján lehetőséged van 
egy belső önvizsgálatra is, ahol az empatikus és fele-
lősségteljes önmagadat veszed górcső alá?

A rövid válasz az igen. A hosszabb természetesen 
bonyolultabb, ugyanis mindig kell egy bizonyos szintű 
érzékenység ahhoz, hogy az ember képes legyen kap-
csolódni az adott témához. Azt, hogy a pályaválasztás 
kapujában kaptam meg a lehetőséget és megerősítést 
abban, hogy amit csinálok, tényleg nekem való, kevesen 
mondhatják el. 

Ha a közeljövőben kipróbálhatod magad mint orvos, 
te hogyan, mennyire fogod a szakmai vagy a lelki 
szempontokat előtérben tartani?

Azt hiszem, a kettő alapvetően összefügg, egymásnak 
tartóoszlopai. Nem csak az fontos, hogy az ember min-
dig gyógyszert szedjen; például ugyanolyan fontos az is, 
hogy hogyan étkezünk, mert a bélflóra komoly össze-
függést mutat bármilyen más betegséggel is. A mentális 
egészség megtartása is igen jelentős, hiszen a negatív 
érzelmek, a szorongás, félelem stb. miatt megváltozik 
az agy különböző anyagainak termelődése, ezzel fel 
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szántam időt, amire szerettem volna, akkor már elége-
dett vagyok. Prioritásokat kell állítani, hogy az ember-
nek legyen ideje a tanulásra, a munkára, a szórakozás-
ra, és a családra. Az önfegyelem az, ami adja a tartást és 
a keretet az időnek. 

Tudod már, hogy melyik egyetemen szeretnéd foly-
tatni a tanulmányaidat?

Itthon, Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen 
szeretném folytatni a tanulmányaimat. 2 éve része 
vagyok már a kutatócsoportnak, és szeretném véghez 
vinni azt, amit elkezdtem. A jövőben pedig szeretném 
ott folytatni munkámat és ötleteim kibontakoztatását, 
ahol a legtöbb eszközt és támogatást megtalálom hozzá, 
amely lehetséges, hogy nemzetközi színtéren lesz.

is lehet borítani a szervezet természetes egyensúlyát 
és ennek káros hatásai lehetnek hosszú távon. Ennek 
ellenére hangsúlyozom, ez egy kényes területe a tudo-
mánynak, mert jóval nehezebb tényszerűen kezelni, 
mint a számokat és tényeket. Ahhoz, hogy az ember or-
vosként igazán hatékony legyen, mind a szakmai, mind 
a lelki aspektust kiegyensúlyozottan kell kezelnie. 
Az embert egészében kell látni, beleértve a test-lélek 
harmóniáját és a szervek közötti összhangot. Vélemé-
nyem szerint holisztikusan érdemes kezelni az em-
beri testet, nem helyi, tüneti kezelésekkel, amelyek 
a test más pontján nem oldják meg a problémát, hiszen 
az egész testünk láncreakciók sorával működik. Mire 
orvos leszek, meg fogom próbálni a lehető legszorosabb 
kapcsolatot ápolni a betegekkel, hiszen a betegek nem-
csak adatsorból állnak, nemcsak egy táblázat részei. 
Sokkal többek annál.

Hogyan tudod összehangolni az állandó kutatást 
a gimnáziummal, ezeken kívül pedig marad-e még 
időd arra, hogy valamilyen kultúr- vagy sporttevé-
kenységet végezz?

Elfoglaltságaim mellett bokszolok, valamint egy jazz-
zenekarban zongorázom. A sport és a zene egyszerre 
kikapcsol és feltölt. Ha este úgy fekszem le, hogy arra 

Alázattal állok 
ehhez a munkához. 
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mozgatnak abban, 
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megalkotása.


