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-Mia COST? 
- Az Európai Unió által 

létrehozott kutatóhálózat 
f ranc ia nyelvű nevének 
kezdőbetűiből álló betűszó; 
a kutatóhálózat neve: Euró-
pai Tudományos és Tech-
nikai Együt tműködés. Az 
EU két nagy kutatási háló-
zatrendszert működtet: az 
egyik a COST, amely az 
alap- és az alkalmazott ku-
tatásokban való tagállami 
együttműködést koordinálja. 
A másik a nálunk ta lán 
ismertebb EUREKA, amely 
a piacor ientál t közös fej-
lesztéseket hangolja össze. 

- Hogyan kerül az EU 
egyik szervezetébe Ma-
gyarorszagot képviselő 
kutató? És mindjárt veze-
tőnek? 

- Tény, hogy elsősorban 
a 12 tagország alapkuta-
tásainak összehangolására 
jöt t létre a COST - már 
húsz évvel ezelőtt. A brüsz-
szel i központú szervezet 
azonban olyan európai or-
szágokat is bevon a mun-
kájába, amelyek még nem 
tag ja i a közössegnek . 
Résztvesznek a COST pro-
jektjeiben - ők akciónak ne-
vezik - az ún. EFTA-or-
szágok, Auszt r ia , Svájc, 
Svédország és Norvégia 
kutató i , 1990 óta pedig 
néhány Kelet-európai állam 
tudósai is. Magyarország 
mel let t Lenge lo rszag , a 
Csehország, Szlovénia és 
Horvá to rszág is együt t -
működhet a tagállamokkal, 
ez utóbbiak közül 

Magyarországot 
vonták be először. 

A tudományos együttmű-
ködésben ezek az országok 
ugyanolyan jogosítványok-
kal rendelkeznek, mint az 
EU tagországok. Az akciók 
úgy sze rveződnek , hogy 
legalább öt ország tudó-
sainak kell deklaralni vala-
mely témában való együtt-
működést; ha a programot a 
brüsszeli központ elfogadja, 
azaz finanszírozásra érde-
mesnek tar t ja , akkor az 
együ t tműködő országok 
i l le tékes min isz tere inek 
a lá í rásával szü let ik egy 
keretszerződés. Ebben a 
tagországok azt is vállalják, 
hogy a résztvevő laborató-
riumaikat nemzeti források-
ból támogatják Ezután el-
döntik, ki legyen az akció 
vezetője. Általában az ak-
ciókat valamelyik EU tag-
ország tudósa vezeti. 

- Milyen kutatási, illetve 
nemzetközi együttműködési 
e lőzménye i vol tak az ön 
nemrég megkapott megbí-
zatásának? 

- Két és fél éve kezde-
ményeztük a program indí-
tását, ez alatt a látszólag 
hosszú idő alatt legalább 
kétszer járta körbe a ter-
vezett program a COST-ban 
résztvevő 22 ország ille-
tékeseit. A minisztereknek 
például hat hónapot ad a 
szabályzat az aláírásokra; 
de időbe telik az is, hogy 
minden országban a leg-
megfe le lőbb laboratór iu-
mokat lehessen kiválasztani 
az öt évre szóló együttmű-
ködésre. A szervezési, jogi, 
anyagi , admin isz t rác iós 
ügyek a brüsszeli központ 
vezény le téve l a nemzet i 
COST-irodákban intéződ-
nek - a mi i rodánk az 
OMFB keretein belül mű-

A hazai szellemi 
teljesítmények újabb 

nemzetközi elismerését is 
jelenti, hogy az Európai 

Unió történetében először 
magyar kutató kapott 

megbízást egy 
nagyszabású nemzetközi 

tudományos program 
vezetésére. Dr. Kovács 

Kornél a Szegedi Biológiai 
Központ Biofizikai 

Intézetének tudományos 
főmunkatársa 

16 esztendeje dolgozik 
azon a kutatási területen, 

amelyen mostantól öt 
esztendeig egy EU 
program keretében 
12 európai ország 

40 laboratóriumának 
(mintegy 180 kutatónak) 

a közös munkáját 
koordinálja. Az általa 

irányított COST program 
célja a hidrogenázok 

biotechnológiai 
hasznosítása. 

ködik. A mi programunkban 
összesen 12 ország kutatói 
dolgoznak. 40 laboratórium-
ból 180 ember munkáját kell 
összehangolnom. 

- Ez a Szegedi Biológiai 
Központ nagyságrendjé-
nek megfelelő, falak nélkü-
li kutatóintézet tevékeny-
ségének irányítását je-
lenti. Miiyen anyagi kon-
díciókkal? 

- A tobDi partner labora-
tó r iumban körü lbe lü l az 
SZBK pénzenek a nyolcszo-
rosa áll rende lkezésre 
Amint látja, az én infrastruk-
túrám még a régi, van 
ugyan egy számítógepem, 
amelyen elektronikus leve-
lezést bonyolíthatok, de 

telefonfővonalam 
nincs 

és faxon sem lehet köz-
vetlenül elérni. Remélem, 
sikerül a kézi kapcsolásos 
szisztémát mielőbb megha-
ladnunk, ha a Mecenatúra 
alapból megkapjuk a kért 
támogatast. 

- Miért olyan érdekesek a 
hidrogenaz enzimek? 

- Tudományos szem-
pontból azért nagyon érde-
kesek, mert a biológiában 
létező legegyszerűbb kom-
ponenseket kata l izá l ják 
„vesznek ket elektront es 
két protont és csinálnak be-
lőlük egy h id rogénmole-
kulát. Sokáig az volt a tudó-
sok elképzelése, hogy ha 
megértjük az élő szerveze-
teknek ezt a legegyszerűbb 
reakcióját, ebből következ-
tétesek aaodhatnak a bo-
nyolultabbakra. Azt hihet-
nénk, a természet a leg-
egyszerűbb módon oldja 
meg a legegyszerűbb dol-
got, és fokozatosan komp-
likálja.. De ez nem így van. 
A hidrogenáz enzimek meg-
lehetősen bonyolult szerke-
zetű fémkomplexeket tartal-
maznak és az elektronokkal 
is bonyolult dolgokat kell 
nekik műveim a „hiőrogén-
csináláshoz". Hogy mégis 
megmaradt irántuk a tudó-
sok é rdek lődése , ez az 
1973-as nagy olajválságnak 
köszönhető 

- Előtérbe került a hidro-
gén, mint energiahordozó? 

- Különösen Amerikában 
érte sokk-szerűen a dön-
téshozókat. hogy igazuk le-
het a tudósoknak, akik már 
hosszú évek óta mon-
dogat ják ideje alternatív 
megoldásokon gondolkodni, • 

mielőtt kifogy a Föld 
hagyományos 

energiakészlete 

Mindjárt lett pénz a kuta-
tásokra, s azóta is van, bár 
hullámokban, aszerint, aho-
gyan az olajárak Ingadoz-
nak.. . A h idrogén azért 
ideál is energ iahordozó, 
mert oxigénnel elégetve víz 
lesz belőle és a vízből újra 

lehet hidrogént, meg oxi-
gént nyerni . Ha van egy 
energiaforrásom, amivel a 
vízmolekulát szétszagga-
tom, akkor megcsinálhatom 
ezt körforgást; ugy nyerünk 
energiát, hogy nem szeny-
nyezzük a környezete t , 
nincs üvegház-hatás . A 
vízbontás megvalósítható 
elektromos árammal; csak-
hogy ez a módszer sokkal 
több energiát igényel, mint 
amennyit ki tudunk nyerni, a 
kör fo lyamat így energia-
veszteséges. Más megol-
dást kell keresni. Az egyik 
potenciá l is lehetőség az 
ingyen érkező napenergia 
felhasználása: a vízbontás 
egyes lépéseit ez esetben 
élő szervezetek végzik el. A 
folyamat elemei megvannak 

a természetben, csak nem 
egyugyanazon organizmus-
ban. A zöld növények a fo-
tosz in téz is során a nap-
energiát hasznosítva oxi-
gént állítanak elő, bizonyos 
baktériumok pedig hidrogén 
e lőá l l í tására képesek. A 
kettőt elvi leg össze lehet 
hozni egy rendszerbe. 

- Ön az utóbbi élőlé-
nyeket, a baktériumokat, 
illetve azok „hidrogén-
gyártó" enzimjeit vizs-
gálja, több, mint másfél 
évtizede; van valami, amit 
még nem tud róluk? 

- Van, bár számos rész-
folyamatot már ismerünk. 
Bagyinka Csaba kollégám-
mal - ő fizikus, így ketten 
talán kiteszünk egy jó bio-
fizikust - találtunk egy foto-
sz intet izá ló baktér iumot , 
amelynek hidrogenáz en-
zimje viszonylag hőstabil és 
mas környezeti hatasokra is 
ellenálló. Ez azért fontos, 
mert a hidrogenázok általá-

ban rettentő instabilak: ha 
vizsgálati célból kivesszük 
ezeket a baktér iumokból, 
megfoszt juk természetes 
közegüktől, elveszítik aktivi-
tásukat. Ha tehát megis-
merjük, mitől stabil a mi kis 
háziállatunk, a Thiocapsa 
roseopersicina nevű bakté-
rium enzimje, akkor elvileg 
a többi baktérium enzimjét 
is tudjuk szabni-varrni, gén-
sebészeti beavatkozásokkal 
stabilabbá tenni - hogy a 
hasznunkra lehessenek. Ha 
azt is megtudjuk, miként 
végzik el az egyszerűnek 
tetsző „hidrogéngyártást", 
akkor puszta technikai kér-
déssé vál ik az új és ki-
fogyhatatlan energia előál-
lítása. Ez természetesen 
nem a közeli jövő, de a hid-
rogenázokat már most lehet 
hasznosítani: három álta-
lunk szabadalmaztatott al-
kalmazási terület a COST 
programban is szerepel. 

Sulyok Erzsébet 

Az enzimek titkai nyomában 
COST-akció, magyar vezetővel 

A szegedi Környezet Gazdálkodási Kft. sándorfalvi úti 
telepén évekkel ezelőtt kialakították a spontán képződő 
biogáz fűtésre való felhasználásának rendszerét Dr. 
Kovács Kornél és munkatársai olyan eljárást szabadal-
maztattak, amelynek alkalmazásaval a természetes folya-
matot részint föl lehet gyorsítani, másrészt több metánt le-
het kinyerni. A hulladékban oxidált formában lévő szen/es 
anyagokat a baktériumok lebontják és metánná redukálják; 
a redukcióhoz hidrogént hasznainak A végtermékben a 
biogázban sohasincs hidrogén: kipróbálták, ha a spontán 
folyamatban a hidrogéntermelő lépést fölerősítik, 
kétszeresére lehet növelni a metán mennyiségét. Megta-
lálták azt a baktériumot, amely jól megtelepszik a ter-
mészetes táplálékláncot alkotó többi baktérium között, 
beilleszkedik a spontán folyamatba Az OMFB támoga-
tásával a sándorfalvi szeméttelepen kipróbált, a termé-
szetesnél kétszer több biogázmennyiseget eredmenyezó 
modzert pillanatnyilag nem alkalmazzák - a rendszer mű-
szaki meghibásodása miatt. Ugyanez a módszer a 
szennyvíz iszap kezelésében ugyanilyen ered menyes; az 
épülő kecskeméti szennyvíztisztítónál kívánják alkalmazni. 

A szegedi Bay Intézettel közösen dolgozták ki az SZBK 
kutatói a szervezetre káros nitrátos víz nitrátjának hidro-
géntermelő baktériumokkal való redukcióját, a nitrát a 
nitrogén oxidált formája, redukciójává! a levegő egyik 
alkotórésze, nitrogéngáz szabadul fel. A környezetbarát el-
járást szabadalmaztatták; pénz hianyaban nincs vailalkozo 
az ipari méretű kiprobalasra. 

A hidrogenáz enzimek 
kutatásának legnagyobb 

technikai nehézségét az 
instabilitásuk okozza. Ha 
vizsgálati célból kiemelik a 
baktér iumokbó l termé-
szetes közegükből ezeket, 
nagyon gyorsan elveszítik 
aktivitásukat, lebomlanak. 
A legtöbb enzim elveszíti a 
funkc ióhoz szükséges 
három dimenziós térszer-
kezetét széttekeredik. 

Miért van az, hogy né-
hány fotoszintetizaló bak 
térium enzimje viszont ké-
pes megőrizni aktivitását a 
kísérleti körülmények kö-
zött is? Melyek azok az 
erők. amelyek akkor is 
összetartják, ha kiveszik 
természetes közegéből? 

I lyen tu la jdonságga l 
rendelkezik a dr. Kovács 
Kornél és munkatársa i 
által „a mi kis háziállatunk-
nak" becézett Thiocapsa 
roseopersicina nevezetű 
baktér ium h idrogenáz 
enzimje is. A Thiocapsa 
roseopers ic inának nem 
kell más, csak egy kis 
napfény, tengervíz, meg 
egy kis szul f id - ami 
ugyanaz, mint amitől a to-
jás büdös... Ennyiből meg 
tud élni. Az az érdekes, 
hogy természetes közegé-
ben sohasem él 18 fokos 
vízhőmérséklet fölött, még 

A mi 
a laborban, ahol pátyolgat-
ják és minden földi jóval 
ellátják, ott sem él meg 30 
fok fölötti hőmérsékleten. 
Viszont a hidrogenáz en-
zimjének a hőmérsékleti 
op t imuma 80 fok fölöt t 
van . De nemcsak szokat-
lanul hőstabil ez az enzim, 
hanem sok más környezeti 
hatásra is meg lepően 
ellenálló. Ezért lett a Thio-
capsa roseopersicina „há-
ziállat": hiszen a hidro-
genázok kutatásához ele-
gendő minta kell, még-
hozzá aktív állapotban. 

A sok mas enzimtől -
és egyéb fehérjéktől - el-
térően viselkedő hidroge-
náz sok tulajdonságát is-
merik már a szegedi ku-
tatók. Évek óta együttmű-
ködnek grenoble- i kuta-
tókkal. akik két évtizede 
vizsgálják ugyancsak foto-
szintetizáló baktériumok 
hidrogenáz enzimjeit. Az 
instabilitás azonban nagy 
akadály. Ha sikerül megál-
lapítani, miféle molekuláris 
erőknek köszönhető, hogy 
néhány baktérium hidroge-
náz enzimje stabil, akkor 
elvileg lehetővé válik, hogy 
a többit is ilyenné tegyék. 

Génsebészeti technikák-
kal. 

A Georgia Állami Egye-
temmel éppen azért ápol 
élénk tudományos kapcso-
latokat a szegedi kutató, 
mert ott egy egészen más 
Daktérium „társaság" en-
zimjeit v izsgál ják Fzek 
csak az igazán hőstabi l 
enzimek1 Hiszen az úgy-
nevezett hipertermofil bak-
tériumokból származnak, 
mely é lő lények a 100, 
azaz száz, de inkább a 
110 fokos hőmérsékletet 
kedvel ik. Mindössze tíz 
éve ismeri „őket" a világ 
tudományossága. Miért is 
keresték volna? Ki gondol 
arra. hogy ilyen forróság-
ban egyáltalán létezik va-
lami amit élőnek lehet ne-
vezni? Tenger alatti vulká-
nok Kórnyékén, illetve az 
óceán fenekén a Föld egy-
mástól távolodó kéregda-
rabjainak repedéseiben ta-
lálták meg. Forroságban 
és nagy nyomás alatt „él-
nek", el lehet képzelni, mi-
lyen iszonyú drága föld-
felszíni körülmények kö-
zött tartani a hipertermofil 
baktériumokat. Mégis ér-
demes, hiszen végre iga-
zán hőstabil enzim vizsgá-

lata valt lehetővé. A hiper-
termofi l baktér iumban a 
hidrogén anyagcsere es a 
hidrogenáz enzim az ener-
gianyerés központi útiában 
foglal nelyet, a „ttícsapas 
irányában", nem ugy mint 
a földfelszínen élő bakté-
riumokban, amelyekben a 
hidrogenáz enzim fontos, 
de csak af fé le k isegítő 
funkciót lát el. Mármost ha 
kiderül, hogy van valami 
közös a hipertermofil Dak-
térium es a Thiocapsa ro-
seopersicina hidrogenaza-
nak tulajdonságai között 
akkor közel kerülnek a tu-
dósok a válaszhoz felfe-
dezhetik a hidrogenázok 
stabi l i tasanak magyara-
zatát. Stabi l lá, akt iv i tá 
sukat megőrzővé tehetik 
az eddig széteső hidroge-
názokat. Közelebb |utunk 
ahhoz a jövőhöz, amely-
ben vesszük az ingyen 
érkező napenergiát, a víz-
bontás egyes lépései t 
„megcsináltat juk" a zöld 
növényekkel és a baktériu-
mokkal es bárhol, barmi-
kor ugy nyerjük az ener-
giát, hogy az egész folya-
matban minden természe-
tes. 


