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BEMUTATKOZÁS

A rákbetegségek világszerte az egyik vezető halálokot 
adják, 2018-ban közel 10 millió ember halálát okozták. 
A daganetellenes kemoterapeutikumok alkalmazásának 
korlátot szabnak igen kellemetlen mellékhatásaik, melyek 
többek között a gyógyszervegyületek egészséges sejtekre 
kifejtett toxicitásának, a szelektivitás hiányának köszönhe-
tőek. A rákkutatás egyik legnagyobb kihívása olyan szelek-
tív daganatellenes kemoterapeutikumok kifejlesztése, me-
lyek az egészséges sejtek károsítása nélkül eredményezik a 
tumorsejtek pusztulását. Egy napjainkban felmerült poten-
ciális megoldás a tumorsejtek túléléséhez nélkülözhetetlen 
ATR kináz fehérje szelektív gátlása lehet. Kutatócsoportunk 
szeretne hozzájárulni ezen tudományterület jelenlegi állá-
sához szerkezetileg változatos, potenciálisan ATR kináz gát-
ló vegyületkönyvtárak előállításával. A tumorellenes hatás 
vizsgálatát követően a felderített hatás-szerkezet összefüg-
gések tükrében célunk a vegyületek szerkezetének optima-
lizálása.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Laboratóriumunkban változatos szerves kémiai szintéz-
ismódszerek és szerkezetvizsgálati módszerek (NMR, MS) 
megismerésére nyújtunk lehetőséget. A reakciók követésé-
re vékonyréteg kromatográfia, valamint analitikai HPLC áll 
rendelkezésünkre, míg az előállított vegyületek tisztítására 
széles körű elválasztástechnikai módszerek állnak rendel-
kezésünkre: preparatív HPLC, szuperkritikus fluid kroma-
tográfia (SFC), flash kromatográfia, oszlopkromatográfia, 
rotációs rétegkromatográfia, valamint centrifugális meg-
oszlásos kromatográfia.
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