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A hatóanyagok aktivitásá-
nak fényérzékeny csopor-
tokkal való átmeneti blok-
kolásán alapuló fotokemote-
rápia gyakorlatba történő
átültetésének kerékkötője
volt eddig, hogy a fényérzé-
keny blokkolócsoportok vagy
csak az UV-tartományban
voltak aktiválhatók, vagy
rossz vízoldhatóságuk jelen-
tett problémát. Jelen közle-
ményben olyan vízoldható,

zöld, narancssárga vagy vörös fénnyel lehasítható vegyületekről
számolunk be, melyek segítségével megvalósítható a fotoaktivál-
ható kemoterápia klinikai transzlációja.
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A munka fókuszában a többkomponensű nanorészecskés gélhá-
lózatok szerkezetének szabályozása áll. Bemutattuk, hogy külön-
böző értékű kationokkal végezve a félvezető (Cd-kalkogenid) és
fém (Au, Pt) nanorészecskék gélesítését, merőben más gélszer-

kezet alakul ki, mely jelentősen befolyásolja az optikai tulajdon-
ságokat is. Ennek hátterében a gélesítő kationok és a nanoré-
szecskék felületének kölcsönhatása áll, mely eltérő a kétértékű és
a háromértékű kationok esetén. A szerkezet-tulajdonság kapcso-
latok feltárására fotolumineszcencia-spektroszkópiát, röntgenfo-
toelektron-spektroszkópiát és elektronmikroszkópiát alkalmaz-
tunk, rávilágítva ezzel a nano- és mikroléptékű szerkezetváltozás
hatására. l l l
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Válogatás
Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által kiválasztott aktuális kiemelt publikációk a fotoaktivál-
ható kemoterápia klinikai transzlációjával és többkomponensű nanorészecskés gélhálózatok szerkeze-
tének szabályozásával foglalkoznak. 

Perczel András
osztályelnök, az MTA rendes tagja

Az iskolában a tanárok rátermettsége a legfontosabb
Eric Hanushek az Akadémián

Eric Hanushek a Stanford Egyetem
professzora, az oktatás közgazdaság-
tanának egyik legismertebb és legna-
gyobb hatású kutatója a világon. Szá-
mos területen kutatott pályafutása so-
rán, vizsgálta a tanárok kvalitásait, az
osztályméret csökkentésének hatását,
az iskolák elszámoltathatóságát, illetve
újabban az országok készségszintje és

gazdasági növekedése közötti összefüggést. Hanushek professzor előadást
tartott a Magyar Tudományos Akadémián. A vele készült interjúból idé-
zünk. (https://mta.hu/mta_hirei/az-iskolaban-a-tanarok-ratermettsege-
a-legfontosabb-interju-eric-hanushekkel-112759)

Kutatási területe, az oktatás közgazdaságtana meglehetősen újszerűen
hathat sokak számára. Hogyan kezdett e terület iránt érdeklődni?

Réges-régen, amikor a PhD-disszertációmat kezdtem írni, volt egy
nagy felmérés az Egyesült Államokban, amelynek fő megállapítása sze-
rint az iskolának nem volt különösebb hatása a gyerekekre és a teljesít-

ményükre. De én ezt nem hittem el. Így hát a disszertációmat az isko-
lákról és a teljesítményben játszott szerepükről írtam. 

Magyarországon hatalmas a tanárhiány, különösen a természettudo-
mányos tantárgyakban. A tanárok többsége elmúlt ötvenéves, alig van
fiatal tanár. Ön szerint hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát?

Szerintem ez általános probléma az egész világon: mindenhol hiány
van, különösen a matematika és a természettudományos tárgyak taná-
raiból, sőt egyéb képesítésű pedagógusokból is. Az Egyesült Államokban
például nyelvtanárokból és a speciális oktatásban alkalmazható tanárok-
ból van a legnagyobb hiány. Erre egy közgazdász csak egyféle választ ad-
hat: többet kell fizetnünk azoknak az embereknek, akikre szükségünk
van. Ugyanakkor nem akarjuk mindenkinek megemelni a fizetését, mert
bizonyos szakok terén nincs tanárhiány. Vagyis a válasz egy közgazdász
számára egyértelmű, de az iskolák számára már sokkal nagyobb fejtörést
okoz. Az iskolák irányelvei ritkán egyeznek e téren a közgazdasági elvek-
kel, de ettől még azt kell mondanom, hogy a matematika, illetve a ter-
mészettudomány szakos tanároknak többet kellene fizetnünk, mert na-
gyon fontos, hogy e tantárgyakban magas legyen az oktatás minősége.
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