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Munkám során a prolin konformációs eloszlását vizsgáltam szelektív NIR-

lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs infravörös (MI-IR) spektroszkópiával. 

Korábban is végeztek MI-IR kísérleteket, de besugárzás nélkül. Ezek során két konformert 

sikerült azonosítani.[1], [2]. Ezen kívül jet-hűtéses mikrohullámú spektroszkópiai módszerrel is 

vizsgálták a prolin konformereit, ezzel a technikával összesen négy konformert sikerült 

megfigyelni.[3],[4] 

Elméleti kémiai publikáció is jelent meg a prolin konformerek vizsgálatával 

kapcsolatban[5], amiben főleg az egyes konformerek relatív energiája alapján jósolták meg, 

hogy mely konformerek fordulhatnak elő alacsony, illetve közepes hőmérsékleten. Ilyen 

megfontolások alapján úgy találták, hogy négy konformer jelenléte várható. 

Annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy milyen hullámhosszúságú lézerfénnyel 

érdemes besugározni a leválasztott mátrixot, először felvettünk egy közeli infravörös 

spektrumot. A konformációs analízishez a középső IR tartományt használtuk. Mind a közeli, 

mind a középső IR tartományban argon- és nitrogénmátrixban is felvettük a spektrumokat. A 

spektrumok kiértékeléséhez kvantumkémiai módszerekkel kiszámítottuk a korábban 

azonosított[5] konformerek rezgési spektrumát.  

A kiértékelés során főleg az argonmátrixban felvett spektrumokat használtam fel. Egyrészt 

azért, mert a rezgési számításoknál argonmátrixra optimált skálafaktorok álltak 

rendelkezésünkre; másrészt azért, mert ezek a spektrumok jóval egyszerűbbek a 

nitrogénmátrixban felvett spektrumoknál. Az elemzések során a NIR lézerbesugárzásos 

mátrixizolációs technika lényegét használtuk ki, ami szerint egy konformer összes sávjának 

egy időben, sőt azonos mértékben csökken vagy nő az intenzitása egy adott besugárzás 

hatására. Ezt felhasználva a sávok könnyebben csoportosíthatók, majd rendelhetők hozzá egy 

adott konformerhez. 

Argonmátrixban végzett kísérleteink alapján azt állapítottuk meg, hogy a leválasztott 

mátrixban eredetileg négy konformer volt jelen. A választott hullámhosszokon végzett 

besugárzások során négy konformert is sikerült másik konformerré alakítanunk. Továbbá 

sikerült előállítanunk kettő, a leválasztott mátrixban eredetileg jelen nem lévő stabil 

konformert is. Ezen felül nitrogénmátrixban végzett kísérleteink során megfigyeltük egy vagy 

két rövid élettartamú konformer keletkezését is, amelynek/amelyeknek a felezési idejét is 

sikerült meghatároznunk. 
                                                 
[1]  Reva, I.; Stepanian, S.; Plokhotnichenko, A.; Radchenko, E.; Sheina, G.; Blagoi, Y., J. Mol. Struct., 

318, 1−13 (1994) 
[2]  Stepanian, S.; Reva, I.; Radchenko, E.; Adamowicz, L., J. Phys. Chem. A, 105, 10664−10672 (2001) 
[3]  A. Lesarri, S. Mata, E. J. Cocinero, S. Blanco, J. C. López and J. L. Alonso, Angew. Chem., Int. Ed., 41, 

4673 (2002) 
[4]  Santiago Mata, Vanesa Vaquero, Carlos Cabezas, Isabel Peña, Cristóbal Pérez, Juan C. López and José 

L. Alonso Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 4141-4144 (2009) 
[5]  Eszter Czinki, Attila G. Császár, Chem. Eur. J., 9, No. 4, 1008-1018 (2003) 
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A primer aromás aminok (PAA) több képviselője is erősen toxikus, karcinogén, illetve mutagén 

hatású. Legfontosabb forrásuk az azoszínezékek, melyeket számos, nap mint nap gyakran használt 

tárgy, például a játékok színezésére is használnak. A 2002/61/EK irányelvben megtiltották a bőrrel és 

a szájüreggel rendszeresen érintkező termékek esetén azon azofestékek használatát, melyekből az 

irányelvben szereplő 22 primer aromás amin valamelyike felszabadulhat. Az EU játékszerek 

biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelve és az ehhez kapcsolódó EN-71-9 szabvány szerint csak az a 

11 primer aromás amin nem fordulhat elő játékokban, melyek a játékok színezésére leggyakrabban 

használt azofestékekből felszabadulhat. Ezt egy viszonylag egyszerű, vizes kioldódás vizsgálattal 

ellenőrzik. Az, hogy ez mennyire modellezi a kisgyerekek által rágott játékból esetlegesen kioldódó 

PAA mennyiségét, véleményem szerint erősen megkérdőjelezhető. 

Tudományos diákköri munkám során olyan minta-előkészítési módszert dolgoztam ki, mely 

alkalmas az EN-71-9 szabványban szereplő 11 primer aromás amin nyálból történő meghatározására 

LC-MS/MS módszerrel. A minta-előkészítés során a fő szempont a megfelelő tisztítás elérése volt, 

hiszen a nyál elég összetett közeg. Fontos szempont volt továbbá, hogy a minta-előkészítés 

összességében ne hígítson a mintán.  

A téma irodalmának feldolgozása során a PAA meghatározási lehetőségeivel, modell oldatokkal 

végzett kioldódás vizsgálatokkal és valódi nyálra alkalmazott minta-előkészítési módszerekkel 

ismerkedtem meg. A nyállal végzett előkísérleteim során vizsgáltam annak eltarthatóságát, a pH 

módosításának, illetve szerves oldószerek jelenlétének hatását, valamint a szilárd fázisú extrakció 

(SPE) alkalmazásának lehetőségét. Olyan fehérje kicsapási módszert dolgoztam ki, mely alkalmassá 

teszi a nyálat arra, hogy viszonylag nagyobb térfogat esetén se tömítse el az SPE patront. A PAA-kal 

adalékolt nyál mintákkal végzett kísérletek azonban azt mutatták, hogy a PAA ilyen minta-

előkészítéssel rosszul nyerhetők vissza. Ezért folyadék-folyadék extrakcióval (LLE) dolgoztam 

tovább. Mivel az oldószercsere bepárlással csak a célkomponensek nagymértékű veszteségével 

hajtható végre, olyan oldószert választottam, amelyből viszonylag kis hígítás után az LC-MS/MS 

módszerrel összeegyeztethető közeget kapok. Így esett a választás az acetonitrilre, mely trinátrium-

citrát só adagolásával könnyedén kisózható az extrakció végén. Az extrakció paramétereinek 

optimálása után a végleges módszer jellemzéséhez különböző koncentráció szinteken adalékolt nyál 

mintákat készítettem elő. Annak érdekében, hogy információt nyerjek arról, hogy a különböző 

egyénektől származó nyál minta mennyire befolyásolja a módszer reprodukálhatóságát, egy adott 

koncentráció szinten adalékolt különböző eredetű nyál mintákat is előkészítettem. 

Összefoglalásként elmondható, hogy sikerült egy olyan minta-előkészítési módszert kidolgoznom, 

amely alkalmas a 11 célkomponens nyálból történő meghatározására a rendelkezésre álló minta 

hígítása nélkül. A módszer jól reprodukálható különböző koncentrációszinteken is, és a különböző 

eredetű nyál minták sem befolyásolják jelentősen a módszer teljesítőképességét, ami a módszer 

robusztusságát mutatja. 
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Az enantiomerek direkt kromatográfiás vizsgálata az analitikában és a preparatív elválasztások 

esetén egyaránt fontos. Ezen a területen a kémiailag módosított amilóz- és cellulóz-alapú királis 

szelektorok kiemelkedően sikeresnek bizonyulnak. Ezek közül is, kiváló királis felismerő 

képességének köszönhetően, az egyik leggyakrabban használt szelektor az amilóz trisz(3,5-dimetil-

fenil-karbamát). Ezek az állófázisok többféle módban, köztük alkoholkeverékekkel is használhatóak. 

A királis kolonnákon általunk felismert, eddig csak szűk körben publikált hiszterézis-jelenség 

részletesebb vizsgálata rávilágított, hogy 2-propanol – metanol keverékek eluensként történő 

használatával számos, egymástól lényegesen eltérő szelektivitás érhető el a kolonna különböző 

egyszerű előkészítéseivel. Ez akár az enantiomer elúciós sorrend megcserélődésével is járhat, aminek 

hátterében rendkívül kis különbség van, csupán a kolonna előélete. Ez a sorrendcsere értelmezését 

jelentősen megkönnyíti, hiszen csak a szelektor konformációjának változása állhat mögötte. 

A feltételezést szilárdfázisú 13C-NMR mérésekkel is alátámasztottuk. 

A jelenség általunk ismert legmarkánsabb jelentkezése az ADMPC (amilóz trisz-(3,5-dimetil-fenil-

karbamát)) szelektoron tapasztalható. További nyolc, változatos szerkezetű enantiomerpár 

mindegyikénél megfigyeltünk ugyanazoknál az eluens összetételeknél hiszterézist. Ez szintén arra 

utal, hogy a szelektor magasabb rendű szerkezetének a változásáról van szó. 

Érdemesnek látszik a jelenséget megvizsgálni más kolonnákon is. Ebbe az irányba kezdeti 

lépéseket is tettünk: az ADMPC tartalmú kolonnákon túl további amilóz és cellulóz alapú oszlopokat 

teszteltünk. Az eredmények azt mutatták, hogy az amilóz alapú oszlopokon szinte minden esetben, a 

cellulóz alapúakon viszont nem tapasztalható hiszterézis. 

Új koncepciót vázoltunk módszerkeresési stratégiára: a konformáció-átmenetre utaló, változékony 

retenciókat adó összetételek közötti stabil pontokat javasoljuk mérésre. Ezen állapotok stabilitását 

kísérletileg igazoltuk. Konkrét esetünkben így egy szelektor és két eluens használatával hat stabil, 

ebből öt jól reprodukálható mérési pontot találtunk. Ennek kiterjesztése a jövőben gyakorlati 

szempontból a drága királis kolonnák jobb kihasználását jelentheti technikailag egyszerű készülék-

felépítés mellett, ami kényelmes és költséghatékony munkát eredményezhet. 
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A biológiai rendszerekben előforduló fehérjék, peptidek tanulmányozására a tömegspektrometria 
az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban alkalmazott analitikai, szerkezetkutatási módszer. A 
tömegspektrometria az alapkutatásban és a kutatás-fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepet tölt be, 
hiszen rendkívül nagy érzékenységű módszer, amely alkalmas kvantitatív analízisre és 
szerkezetfelderítésre is, akár ilyen összetett biológiai minták esetén is. 

Peptidek, fehérjék vizsgálata során leggyakrabban folyadékkromatográfiával kapcsolt 
tömegspektrometriát (HPLC-MS) alkalmaznak. Ennek egyik fő alkalmazása a proteomika, amely a 
sejtekben és szövetekben lévő fehérjeállomány minőségi és mennyiségi leírásával foglalkozó 
tudományág. A proteomika ugrásszerű térnyerése a nanoméretben végzett kromatográfiás 
elválasztások és az ehhez kapcsolódó tömegspektrometriás szerkezetazonosítás gyors fejlődésének 
köszönhető. A tömegspektrometrián alapuló proteomikai technikák esetén azonban máig nehézséget 
okoz a kis tagszámú, poláros peptidek azonosítása. Az általánosan használt kísérleti elrendezésben 
ugyanis az erősen poláros peptidek még az előtisztítási lépésben kimosódnak a kromatográfiás 
rendszerből, így tömegspektrometriás detektálásuk nem történik meg. 

Kutatómunkám során peptidek kémiai módosításával és HPLC-MS szerkezetvizsgálatával 
foglalkozom. Olyan újszerű, fluoros kémiai módosítást dolgoztam ki, amellyel a poláros peptidek 
retenciós idejét növelve javíthatjuk az LC-MS elválasztás és detektálás hatékonyságát.  

A módosítási reakció kidolgozásához nyolc modellpeptidet állítottam elő, amelyek a 
H-Ala-X-Ala-Ala-OH és a H-Gly-Z-Gly-Gly-OH szekvenciára épültek, ahol X = alanin (Ala), arginin 
(Arg), citrullin (Cit) és szerin (Ser), Z = glicin (Gly), arginin (Arg), citrullin (Cit) és szerin (Ser). A 
nyolc szekvenciavariáns előállítását szilárd fázisú peptidszintézissel, Fmoc/tBu stratégia szerint 
valósítottam meg. Az általam előállított oligopeptidek fluoros kémiai jelöléséhez három perfluorozott 
reagenst: trifluorecetsav-, pentafluorpropionsav- és heptafluorbutánsav-anhidridet, illetve 
referenciaként az irodalomban hasonló célokra használt propionsav-anhidridet alkalmaztam. Munkám 
során optimalizáltam a reakciókörülményeket és a keletkező termékeket LC-MS(/MS) módszerrel 
jellemeztem. Kutatómunkám fő célkitűzése a fluoros jelölés okozta változások tanulmányozása volt, 
mivel korábban ezen a területen nem született részletes tanulmány. Eredményeim azt bizonyítják, 
hogy a fluorosan módosított kisméretű poláros peptidek visszatartása jelentősen megnőtt az 
alkalmazott fordított fázisú oszlopon. A retenciós időben jelentkező növekedés arányosságot mutatott 
a molekulába bevitt fluoros csoport apoláris jellegének növekedésével, vagyis minél nagyobb fluoros 
csoportot hordozó reagenssel módosítottam a peptideket, annál tovább tudott a jelölt peptid az 
apoláros állófázishoz kötődni.  

Kutatómunkám folytatásaként a kidolgozott módosítási reakciót proteomikai célra, peptid- és 
fehérjeazonosítási munkafolyamatokba integrálva tervezem használni, amelyekben a fluoros 
anhidridekkel történő kémiai módosítás egy új, korábban nem alkalmazott megoldás. 
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Munkám során ipari alapanyagokból poli(-kaprolaktám)ot állítottam elő monomerjének, az -
kaprolaktámnak az anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjával. A tömbpolimerizációt nátrium-
kaprolaktamát iniciátorral és hexametilén-1,6-dikarbonilkaprolaktám aktivátorral végeztem. 
 Munkám célja a reakciókörülmények szisztematikus hatásának vizsgálata volt a konverzió-idő 
összefüggések, valamint a kapott PA6 főbb tulajdonságaira gyakorolt hatásának felderítése érdekében. 
A megfelelő körülmények kiválasztásához meghatároztam a reaktánsok legnagyobb konverziót 
eredményező összetételét, mely 3-3% iniciátor és aktivátor összetételnél adódott. Ezzel az 
optimálisnak tekintett aránnyal megvizsgáltam, hogy a konverzió értékek hogyan befolyásolhatók a 
reakcióidővel, illetve a hőmérséklettel. Megállapítottam, hogy körülbelül 170 °C az ideális 
hőmérséklet, mely esetben akár 3 perces reakcióidővel is elérhetjük a 100%-hoz közeli konverziót. 
 Az így elkészített polimereket oldódáspróbának vetettem alá, melynek során megállapítottam, 
hogy a 2,2,2-trifluoretanol a legjobban használható oldószer a további vizsgálatokhoz. Dinamikus 
fényszóródás méréssel a poli(-kaprolaktám) 2,2,2-trifluoros oldatában a minták aggregációját 
elemeztem, melyből megállapítottam, hogy 2,2,2-trifluoretanol oldószerben kis mértékben 
aggregálódnak a minták, de ezek rázatással könnyen szétesnek, és az így mért részecskeméret a 
reakcióidőtől független. Meghatároztam a poli(-kaprolaktám) számátlag és tömeg szerinti átlag 
molekulatömegét gélpermeációs kromatográfiával, melyből megállapítottam, hogy nagy 
molekulatömegű és széles molekulatömeg eloszlású anyagok képződtek. A poli(-kaprolaktám) 
kristályosodási fokát differenciális pásztázó kalorimetriával vizsgáltam, melynek eredményéből 
megállapítottam, hogy a nagy konverióval rendelkező minták kristályosodási foka 27 és 40% között 
változik, mely megfelel a vártaknak. 

Összefoglalva elmondható, hogy szisztematikus vizsgálatokat végeztem a poli(-kaprolaktám) 
előállításának tanulmányozása céljából, melynek során sikeresen állítottam elő nagy konverzióval és 
viszonylag nagy átlag molekulatömegekkel, valamint nem túl magas kristályosodás fokkal rendelkező 
polimer mintákat. Ezen reakciókörülményekkel előállított polimerek alkalmasak lehetnek a későbbi 
ipari felhasználásra is. 
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Munkám során megkíséreltem a nemkonjugált N-vinil vegyületek közé tartozó N-vinil-pirrolidon 

(NVP) polimerizációját elemi réz által katalizált egyelektron transzfer (SET) gyökös polimerizációval. A 

jól definiált szerkezetű poli(N-vinil-pirrolidon) (PVP) különleges tulajdonságai (pl. vízoldhatósága) 

miatt nagy érdeklődésre tart számot. A SET polimerizáció olcsóbb az NVP-nél leginkább alkalmazott 

reverzibilis addíciós-fragmentációs láncátadásos polimerizációnál (RAFT) és a katalizátor egyszerűbb 

eltávolítását teszi lehetővé, mint a vele rokonítható atomátadásos gyökös polimerizáció (ATRP). Az 

NVP sikeres SET polimerizációjának megvalósítására azonban jelenleg nincs ismert példa. 

A folyamat optimalizálása érdekében kísérleteztem az oldószer, az iniciátor és a szükséges 

komplexképző ligandum változtatásával, a kiindulási anyagok arányának módosításával, a katalizátor 

bevitelének módjával,valamint a reakciókörülmények alakításával (hőmérséklet, reakcióidő). A 

képződött polimert kopolimerizációs reakcióba vittem N,N-dimetil-akrilamiddal és metil-akriláttal. A 

monomerkonverzió időfüggését is vizsgáltam. 

A szintézisek végeztével a reakcióelegy összetételét 1H-NMR spektroszkópiás mérések 

segítségével állapítottam meg. 

Ezen vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy az NVP-t sikerült reprodukálhatóan, 40% körüli 

konverzióval polimerizálnom vizes közegben, Cu(0)/N,N,N’,N’’,N’’-pentametil-dietiléntriamin 

katalizátor rendszerrel . 

A monomerkonverzió időfüggésének követésével végzett, és a blokk-kopolimerek létrehozására 

irányuló kísérletek eredményei alapján levonható a következtetés, hogy az NVP réz által katalizált 

polimerizációja nem élő módon, hanem a láncok irreverzibilis lezáródásával jött létre. 
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A látható fényt, mint energia közlésére használható sugárzást alkalmazó fotoredox katalízis az egyik 
legátfogóbban vizsgált szakterületté vált az elmúlt években a szintetikus kémiában [1]. Mivel a látható 
fény energiája alacsonyabb, mint a hagyományosan alkalmazott UV fényé, a kémiai reakciók 
kivitelezéséhez katalizátorra, fotoérzékenyítőkre [2] van szükség. 

Munkám során különböző szerkezetű 2,9-es helyzetben diszubsztituált 1,10-fenantrolin 
ligandumokat (3) állítottam elő, melyekkel különböző homoleptikus réz(I)-komplexeket (4) képeztem. 
Az előállított fotokatalizátorok hatékonyságát egy konkrét fotoredox átalakításban teszteltem. 

Első lépésként 2,9-diklór-1,10-fenantrolint (2) állítottam elő 1,10-fenantrolinból (1) 2,9-dion 
származékon keresztül. Ezután Suzuki-kapcsolással különböző 2,9-diaril (3) származékokat 
szintetizáltam. 

Az előállított ligandumokból különböző szerkezetű homoleptikus réz(I)-komplexeket (4) képeztem, 
melyek szerkezetét NMR-vizsgálatokkal és tömegspektrometriával igazoltam. A komplexek között 
található két, még irodalomban nem publikált anyag. 

Az így szintetizált komplexeket sikeresen alkalmaztam fotokémiai katalizátorként egy konkrét 
átalakításban, és megállapítottam, hogy mindegyik származék megfelelően alkalmazható, mint 
fotoredox katalizátor. 

 
 
 
[1] N. Corrigan, S. Shanmugam, J. Xu, C. Boyer, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 6165-6212 
[2] N. A. Romero, D. A. Nicewicz, Chem. Rev., 2016, 116 (17), 10075-10166 

1. ábra: Az általam megvalósított szintézisút vázlatosan 
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Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az igény a biológiai rendszerek és a bennük lezajló 

folyamatok tanulmányozására, lehetőleg in vivo körülmények között, az élő szervezeten belül. 

Napjainkban a lekedveltebbek a fluoreszcenciát, ezen belül is a fluorogenicitást használó, specifikus 

technikák. A biológiai motívumok módosítása, jelölése szelektíven az egyik legkönnyebben a 

vizsgálatokra is kiválóan alkalmasak a bioortogonális (gyors és biokompatibilis) reakciók révén 

valósítható meg. Ezen belül is egyre nagyobb teret nyernek a fluorogén jelzővegyületek, mivel 

segítségükkel a fluoreszcens jelölés egyik problémája, a háttérfluoreszcencia kiküszöbölhetővé válik. 

A közelmúltban Xingyue Ji és munkatársai egy újfajta, a bioortogonális kémiát és a fluorogenicitást 

ötvöző reakciót dolgoztak ki [1]. Ennek alapja egy ciklopentadiénon motívumot tartalmazó fluorogén 

dién (1) és a BCN ciklooktin inverz elektronigényű Diels-Alder reakciója (1. ábra). A dién molekula 

sok kedvező tulajdonsággal rendelkezett fluorogenicitás és reakciósebesség szempontjából, ám voltak 

jellemzői – főként a keletkező termék (2) UV tartományban való gerjeszthetősége –, melyek korlátozták 

az élő szervezetben való felhasználását. 

Célom így egyrészt a vegyület tulajdonságainak további javítása volt. Ezt az eredeti molekula 

szubsztituálásával szerettem volna elérni 3-as, illetve 4-es helyzetben különböző, elektronszívó illetve 

– küldő csoportok beépítésével (3-5). Másrészt terveztem a molekula karbonil-csoportját szulfonil-

funkcióra terveztem cserélni (6). Ezzel a bioortogonális reakcióban eredetileg felszabaduló szén-

monoxidot kén-dioxidra lehetne cserélni és a gáz sejtre kifejtett hatását vizsgálni úgy, hogy az helyben 

képződne, ismert sebességgel és mennyiségben (2. ábra). 

 Munkám során sikeresen előállítottam két célul kitűzött fluoreszcens jelzővegyületet. Egyikkel, az 

alapváz naftálimid-részlettel módosított változatával (3) a molekula biokompatibilitását sikerült 

növelnem a gerjesztő és emittált fény hullámhosszának látható tartományába való eltolásával. A 

karbonil-csoport helyett szulfonil funkciót tartalmazó dién vizsgálatával (6) pedig sikerült bizonyítani, 

hogy a kén-dioxid kontrollált és könnyen megfigyelhető felszabadítása is lehetséges. 

 

[1] X. Ji, K. Ji, V. Chittavong, R. E. Aghoghovbia, M. Zhu, B. Wang., J. Org. Chem., 82, 1471-1476 

(2017) 

1. ábra: Az eredeti fluorogén jelzővegyület és BCN reakciója 

2. ábra: A tervezett célvegyületek 
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Mindennapi életünkben nap, mint nap fémtárgyakat használunk, amelyek különböző környezeti 

hatásoknak vannak kitéve. Ennek következtében olyan összetett korróziós folyamatok játszódnak le a 

fémek felületén, amelyek azok tönkremenetelével járhatnak.  Ebből adódóan a megfelelő 

korrózióvédő molekulák kifejlesztése kiemelkedően fontos. Napjainkban egyre több kutatás folyik az 

amfifil molekulák e célra történő felhasználhatóságáról [1]. 

Munkám során olyan amfipatikus vegyületeket állítottam elő, melyeknek hidrofil része 

polihidroxialkil, míg hidrofób része perfluoralkil csoport. Hidrofil szegmensként választásunk a D-

glükózra esett, mivel így az általam előállítani kívánt molekulák 5 hidroxil csoporttal egyidejűleg 

kötődhetnek a felületre, így a lemosódásuk jelentősen csökkenthető (1. ábra). 

 

1. ábra Az általam előállított vegyületek 

A tudományos diákköri munkám folyamán 6 ilyen különböző oldallánccal rendelkező 

glükaminszármazékot sikerült szintetizálnom, amelyek vizsgálatát a szlovén kutatócsoport végzi. 

Előkísérleteik alapján az N-metil-N-[(perfluoralkil)propil]-glükamin származékok ígéretes korróziós 

inhibítoroknak bizonyultak. 

[1] P. Pengo, L. Pasquato, Journal of Fluorine Chemistry, 177, 2-10, (2015) 
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Az S100 egy közel 20 tagú, egy kivétellel homodimer szerkezetű, lánconként két ún. EF-kéz Ca2+-
kötőhellyel rendelkező gerinces-specifikus fehérjecsalád. Az extra- és az intracelluláris térben is 
megtalálhatók, s sejten belül a Ca2+-függő szabályozási folyamatok egyik végrehajtói, azáltal, hogy az 
ionkötés hatására bekövetkező konformációváltozás következtében fehérje-fehérje kölcsönhatásokat 
alakítanak ki.  

A humán S100 fehérjék komoly patológiás jelentőséggel bírnak, mivel túltermelődésük számos 
tumorral, gyulladásos és neurodegeneratív betegséggel hozható összefüggésbe. Eddig a klinikai 
gyakorlatban inkább csak diagnosztikai céllal használták őket, de potenciális terápiás célpontok is 
lehetnek, amennyiben feltárásra kerül a fehérje-fehérre kölcsönhatásaik szerepe az említett betegségek 
kialakulásában. Kutatásom céljaként tűztem ki a munkacsoportunkban eddig még nem vizsgált S100 
fehérjék klónozását, rekombináns fehérjeként történő előállításukat és a kölcsönhatásaik kvantitatív 
jellemzését a fehérjecsalád egy leendő teljes specificitás-térképének meghatározása céljából.  

Kutatómunkám során sikeresen klónoztam, expresszáltam és tisztítottam az általam vizsgálni 
kívánt közel egy tucat fehérjét (továbbá egy új kötőpartnert, a FOR20-at). Fluoreszcencia polarizációs 
méréssel jellemeztem hat kötőpartner affinitását közel az összes S100 izoformához (16x6 
fehérjekomplex). Igazoltam, hogy a FOR20 az S100A6 kötőpartnere, legalábbis in vitro körülmények 
között. Megállapítottam, hogy az adott partnerrel szembeni affinitásprofil a fehérjecsaládon belül 
átfedő, azonban az S100 fehérjék specificitás-térképük alapján alcsoportokba oszthatóak, melyet 
részben alátámaszt az S100 fehérjecsalád evolúciós vizsgálata is.  
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