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Profesorius Hansas Hartmutas Pėteris – Albert-Liudwigs
Freiburgo universiteto (Vokietija) profesorius emeritas. Gimė
1942 m. birželio 26 d. Darmštate (Vokietija). Baigęs
Heidelbergo universiteto Medicinos fakultetą, 1967 m.
Vokietijos vėžio centre apgynė daktaro disertaciją.
Vėliau prof. H. H. Pėteris tęsė studijas Prancūzijoje (1967–1968), dirbo JAV (1970–1972).
1973 m. pradėjo dirbti Hanoverio Aukštosios medicinos mokyklos Klinikinės imunologijos
skyriuje ir pagrindinį dėmesį skyrė imunokompetentinių ląstelių savybėms ir funkcijoms
nagrinėti. 1976 m. apgynė medicinos habilituoto daktaro disertaciją „Citotoksinių limfocitų
charakteristika“. 1977 m. už natūralių kilerių vaidmens melanomos išsivystymui tyrimus
apdovanotas J. G. Cimermano (Johann Georg Ritter von Zimmermann) premija. 1984–
2010 m. prof. H. H. Pėteris buvo Freiburgo medicinos universiteto medicinos fakulteto
reumatologijos ir klinikinės imunologijos skyriaus direktorius. Nuo tų metų jo mokslinė veikla
buvo susijusi su autoimuninių ligų ir imunodeficitų imunologiniais tyrimais. 1988 m. (kartu su
prof. K. Eichmanu) įkūrė mokslinę grupę, kuri nagrinėja autoimuninių ligų išsivystymo
molekulinius mechanizmus. Pastaruoju metu pagrindinį dėmesį skiria citokinų – vienos
svarbiausių imuninės sistemos molekulių grupės – tyrimams.
Prof. H. H. Peteris – plačios erudicijos, pelnęs tarptautinį pripažinimą mokslininkas –
dalyvauja daugelio tarptautinių organizacijų bei prestižinių mokslinių žurnalų redkolegijų
darbe. Paskelbė per 600 mokslinių publikacijų, tarp jų labai vertinga monografija „Klinikinė
imunologija“ (1991, 1996), kuri išversta į daugelį pasaulio kalbų.
Profesorius jau daug metų palaiko glaudžius ryšius su Vilniaus universiteto, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (iki 2010 m. – Kauno medicinos universitetas) ir Imunologijos
instituto mokslininkais. Ne kartą lankėsi Vilniaus ir Kauno universitetinėse klinikose, teikė
konsultacijas. Jo vadovaujamoje klinikoje nuolat tobulinosi Lietuvos imunologai, kai kurie iš
jų parengė ir apgynė disertacijas Vokietijoje. Jo dėka jauniems Lietuvos imunologams
pavyko užmegzti mokslinius ryšius su žymiausiais Vokietijos imunologijos centrais. Jam
padedant Lietuvoje organizuotos trys tarptautinės imunologijos vasaros mokyklos.
Kiekvienoje iš jų dalyvavo 12–15 Vokietijos profesorių. 1998–2002 m. jis buvo Jungtinės
vokiečių imunologų draugijos prezidentas ir Lietuvos imunologų draugijos narys (nuo 1995
m.), nuo 2005 m – LID garbės narys.
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