
SZENT-GYÖRGYI  JUNIOR  MENTOROK

BEMUTATKOZÁS

A rákbetegségek világszerte az egyik vezető halálokot ad-
ják, 2020-ban közel 10 millió ember halálát okozták. Így az 
új, modern terápiás megközelítések egyre nagyobb szere-
pet kapnak. A hagyományos daganatellenes kemoterape-
utikumok alkalmazásának egyik fő hátránya ezen szerek 
szelektivitásának hiánya, azaz ezen szerek az egészséges 
sejtekre is mérgező hatásúak, így igen kellemetlen mel-
lékhatásokat okoznak. Napjainkban a daganatellenes te-
rápiában az egyik ígéretes új célpont az ATR kináz fehérje 
szelektív gátlása. Az ekkor a fellépő szelektivitás oka abban 
rejlik, hogy ez az enzim a tumorsejtek túléléséhez nélkü-
lözhetetlen, míg egészséges sejtek jól tolerálják csökkent 
működését. Kutatócsoportunk növényekből izolált igen 
potens ATR gátló vegyületeket, ugyanakkor ezen vegyüle-
tek hozzáférhetősége a természetes forrásból limitált, bo-
nyolult szerkezetüknél fogva totálszintézisük nehézkes. Így 
a hatásért felelős molekularészlet azonosítása után célul 
tűztűk ki olyan vegyületkönyvtár építését, mely változa-
tos kémiai környezetben tartalmazza ezen farmakofórt. Az 
előállított vegyületek tumorellenes hatásának vizsgálatát 
követően lehetőség nyílik a hatás-szerkezet összefüggések 
felderítésére, és az eredmények tükrében a vegyületek szer-
kezetének optimalizálása is lehetségessé válik.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

A célorientált szerves kémiai szintézis az eljárások gondos 
tervezését, változatos módszerek alkalmazását igényli. A 
reakciók követése vékonyréteg kromatográfiával, valamint 
analitikai HPLC segítségével történik. Az előállított vegyüle-
tek tisztítására a sztenderd szerves kémiai módszereken túl 
széles körű elválasztástechnikai módszerek állnak rendelke-
zésünkre: flash kromatográfia, oszlopkromatográfia, rotáci-
ós rétegkromatográfia preparatív HPLC, szuperkritikus fluid 
kromatográfia (SFC), valamint centrifugális megoszlásos 
kromatográfia. Az előállított anyagok jellemzése NMR és 
HRMS technikákkal történik, így ezen szerkezetvizsgálati 
módszerek megismerésére is lehetőséget nyújtunk.
Érdeklődés esetén az együtt működő partnereinknél az in 
vitro daganatellenes hatás tesztelési eljárások megismerése 
is lehetséges.
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