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Név: Dr. Oláh Zoltán Sándor születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:  

okl. biológia-kémia középiskolai tanár, a biológiai tudományok kandidátusa 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

ME Kémia Tanszék  

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az 

értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA 

doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSs, a biológiai tudományok kandidátusa 1987 

eddigi oktatói tevékenység  

PhD oktató angol nyelven, a George Town University, Washington DC:  

1996 – 1999: PhD supervisor, óraadó és kutatócsoport vezető.   

2004- Dr. Oláh Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 

Biológia Doktori Iskolája témavezetője és oktatója. Oktatási, óraadói és kutatócsoport vezetői 

tevékenységét a doktori iskolában hirdetett témákban 2004 óta folyamatosan végzi.  

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a.) (Karai et al, 2004; Lehel et al, 1995; Olah et al, 1994; Olah et al, 2001; Zhang et al, 1991) 

1. Olah Z, Lehel C, Anderson WB, Eiden MV, Wilson CA (1994) The cellular receptor for 

gibbon ape leukemia virus is a novel high affinity sodium-dependent phosphate transporter. 

The Journal of biological chemistry 269: 25426-25431 

2. Zhang K, Papageorge AG, Martin P, Vass WC, Olah Z, Polakis PG, McCormick F, Lowy 

DR (1991) Heterogeneous amino acids in Ras and Rap1A specifying sensitivity to GAP 

proteins. Science 254: 1630-1634  

3. Lehel C, Olah Z, Jakab G, Anderson WB (1995) Protein kinase C epsilon is localized to the 

Golgi via its zinc-finger domain and modulates Golgi function. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 92: 1406-1410 

4. Olah Z, Szabo T, Karai L, Hough C, Fields RD, Caudle RM, Blumberg PM, Iadarola MJ 

(2001) Ligand-induced dynamic membrane changes and cell deletion conferred by 

vanilloid receptor 1. The Journal of biological chemistry 276: 11021-11030 

5. Karai L, Brown DC, Mannes AJ, Connelly ST, Brown J, Gandal M, Wellisch OM, Neubert 

JK, Olah Z, Iadarola MJ (2004) Deletion of vanilloid receptor 1-expressing primary 

afferent neurons for pain control. The Journal of clinical investigation 113: 1344-1352 

 

b.) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

1988-tól az MTA Szegedi Biológiai Központjának kandidátusaként a National Institutes of 

Health (NIH, Bethesda, MD, USA) rákkutató intézetében kezdte el kutatói karrierjét.  

3 évig „Visiting Fellow”-ként, majd véleményformáló csoportvezetőként 4 évet töltött az 

NCI-ban, ahol „Associate” státuszban megalapította az SZBK-IN-US „falak nélküli 

laboratóriumot”. 

 1996-tól tudásalapú biotech-cégekben (RIHGT, SESI) végzett kutatásfejlesztést.  

Tudományos és biotechnológiai tapasztalatát a Georgetown University (Washington DC) 

Biokémiai Intézete „Assistant Professor”-i állással ismerte el, majd 1998-ban Title42 

főmunkatársi kinevezéssel visszatért az NIH-be. Ott a „Krónikus fájdalmak génterápiás 

gyógyítása” világszabadalom társfelfedezője lesz (2003 USA szabadalom 6,596,269), 

amelyet munkatársaival (NIH, NIDCR) 1999-ben jelentett be. Az NIH szponzorálta első 
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szabadalma a második gyógyító eljárás, a „Molekuláris Idegsebészet” megalapozásában 

csúcsosodott ki 2001-ben. Ez utóbbi egy új, a TRPV1 gyulladásos célmolekulára irányított, 

szelektív, nem-narkotikus fájdalomcsillapító eljárás (PCT/US01/09425), amelynek Fázis I 

klinikai kipróbálása 2008-ban indult be. Az eddig 24 betegen tapasztalt kiváló klinikai 

eredményekkel a Fázis I lezárult, most a Fázis II fogad morfin-rezisztens, rákos 

fájdalomban szenvedő végstádiumú betegeket az NIH-ben: 

(http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00804154?term=NCT00804154&rank=1).  

Az USA-ból 2004-ben visszatérve, mint kutató és tudományos vállalkozó szorgalmazza a 

biomedicinális, bioenergetikai és metabolomikai technológiák kutatását.  

2005- Acheuron Kft , bioinformatikai és élettudományi tudományos igazgatójaként 

irányítja és felügyeli a cég gyógyszerfelfedezői adatbázisainak építését és nemzetközi 

bioinformatikai online 

szolgáltatásait. 

2014- a BIOGNOZIS tudomány megalapítója http://www.biognozis.hu/hu/Alapito.html 

2014- a NEFELEJTS B2B Kft alapító tulajdonosa, bioinformatikai és élettudományi 

tudományos 

igazgatója http://www.nefelejts-b2b.hu/ 

2009-2011 a BioDjinnTM, márkanév alatt bejegyzett emberi és mesterséges intelligencia 

felhasználásával működő tudástár építő és menedzsment rendszer megalkotója 

2009 -2011 a Piacosítható kemo-, bioinformatikai taxonómiák építésére pályázaton elnyert 

Baross Gábor Program koordinátora és megvalósítója  

Menedzseri, mind tudományos sikerei (www.acheuron.hu/Publ.html) bizonyítják, hogy 

képes sikerre vinni komplex projekteket is. 

A „B2B” szlogennel fémjelzett üzleti modell sikeres megvalósítójaként az USA-ból 16 év 

után 2005-ben Marie Curie Reintegrációs EU-ösztöndíjjal visszatelepülve az MTA-SZBK 

Biokémiai, illetve az SZTE Gyógyszeranalitikai Intézetébe. Nyertes pályázatai révén egy 

kutatókból és üzleti partnerekből álló nemzetközi hálózatot hozott létre, 2005-ben 

megalapította az MTA-SZBK-ban a Molekuláris Sebészeti Egységet, amelyet 

bioinformatikai cége az Acheuron Kft szegedi székhelyről máig koordinál. 

Magyarországi akadémiai és biotech-tevékenységét az MTA SZBK Biokémiai Intézetében 

indította újra, ahol 2005-től magyar bejegyzésű cége is bérel kutató laboratóriumot. Így az 

Acheuron Hungary Kft Molekuláris Sebészeti Egysége mellett, mint természetes személy, 

spin-off cég létrehozására közel 25M Ft támogatást nyert 2005-ben a TST/GVOP 100%-os 

finanszírozásával.  

2006-ban, mint az Acheuron csatolt vállalkozása, megalapította a PharmacoIdea Kft-t is, 

ezzel megalapozva azt az innovatív transzgenikus állatmodell tenyészetet, amely 

megnyitotta a gyulladásos fájdalom kialakulása és gyógyítása, az Alzheimer (AD), egy a 

fehérjeaggregációs betegségek megelőzésére irányuló kísérletes betegség modellek 

használatát. Az Alzheimer, a Parkinson kór és a 2-es típusú diabétesz 

gyógyítására/megelőzésére 2005-óta vezet laboratóriumi és számításos kémiai kutatásokat. 

Célzottan az un. amiloid-plakkok kialakulására és felbontására irányul figyelme a gyógyítás 

reményében. Az Acheuron KemBioinformatikai Egysége tölti fel a hazai és nemzetközi 

kutatási eredményekre létrehozott „AMYLOID” adatbázist, amely nem csak az Acheuron 

Hungary Kft számára, de a magyar és nemzetközi neurológus és diabetológus szakértők 

számára is hozzáférhetővé teszi a szakirodalomból és szabadalmakból naprakészen 

összegyűjtött információt. 

MTMT azonosító: 10025183 

 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00804154?term=NCT00804154&rank=1

