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Olyan zöld kémiai eljárás kidol-
gozása valósult meg, amely meg-
teremti annak a lehetőségét, hogy
napjaink rendkívüli környezeti
terhelést okozó, a természetben
nem lebomló műanyagait olyan
vegyületekké alakítsa át hatéko-
nyan, környezetbarát módsze-
rekkel, amelyek a körkörös gaz-
daság magas hozzáadott értékű
alapanyagává válhatnak. 

Fehérjék globális és lokális paramétereinek 
változása letekeredés és kötődés során, 
az empirikus molekulatömeg – diffúziós 
együttható összefüggések általános alkalmazása
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A biológiai és gyógyszerkutatási vizsgálatokban az egyik kulcs-
kérdés a fehérjék feltekeredettségi állapota, ennek megfelelő jel-
lemzése. Analitikai és BioNMR Laboratóriumunkban kidolgoz-
tunk egy gyors és egyszerű, NMR-spektroszkópiai méréseken
alapuló módszert, mellyel fehérjék/biomolekulák transzlációs dif-
fúziós sajátságai vizsgálhatók. A technika segítségével sikerült
különböző kísérleti körülmények mellett molekulatömeg – transz-
lációs diffúziós együttható empirikus összefüggéseket meghatá-
roznunk, melyek széles körű bioanalitikai alkalmazást tesznek
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Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által kiválasztott aktuális kiemelt publikációk a hatékony és
környezetbarát zöld kémiai technológiával, a fehérjék feltekeredettségi állapotának egyszerű NMR-
spektroszkópiai jellemzésével és nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel történő fluo-
rozott fenilalanin-származékok enantiomerjeinek elválasztásával foglalkoznak. 

Perczel András
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lehetővé. Így sikerrel alkalmazhatók a fehérjék denaturálásá-
nak/hibás feltekeredésének vagy aggregációjának követésére, il-
letve kölcsönhatások vizsgálatában is. Az ilyen típusú eredmények
hasznos támpontot jelentenek a hatóanyagkutatásban, illetve a
fehérjék jellemzésében, viselkedésének megértésében is segítségre
vannak.
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Az Ilisz István vezetésével működő kutatócsoport nagyhatékony-
ságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztett fluorozott fe-
nilalanin-származékok enantiomerjeinek elválasztására. Az ion-
cserélő tulajdonságú állófázisok alkalmazásával kapott eredmé-
nyek potenciális farmakonok vizsgálata során segítik az egyes
enantiomerek hatásának különálló vizsgálatát, illetve a királis
szennyezők meghatározását. ���
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