A Természettudományi Kar alprojektje

Európai Léptékkel
a Tudásért, ELTE
Szubmikroszkópos anyag-és élettudományi kutatások

Kedves Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy az „Európai Léptékkel a Tudásért,
ELTE” kutatóegyetemi projekt tájékoztató anyagát ajánlhatom
Önnek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sikerrel szerepelt
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázaton, melynek célja az egyetemi kutatások fejlesztése. A projekt célja az Egyetem nemzetközi
versenyképességének megerősítése az oktatási és kutatási minőség javításán, illetve a kiválóság személyi es szervezeti feltételeinek erősítésén keresztül.
Az Európai Unió es a Magyar Állam által támogatott projekt az
Egyetem nyolc karának bevonásával, öt alprojektben valósul meg
a reáltudományok, a bölcsészeti- és jogtudományok, a társadalomtudományok, illetve a pedagógiai és pszichológiai tudományok területén, nemzetközileg elismert kutatóink szakmai
irányításával, interdiszciplináris együttműködésekben.
A „Szubmikroszkópos anyag-és élettudományi kutatások” alprojekt a Természettudományi Karon valósul meg. A kutatóegyetemi projekt a Kar szakmai-tudományos munkájához a régióban
egyedülálló nagyberendezések beszerzésével járult hozzá. A tudományok közötti együttműködés és az összehangolt kutatások
fontosságát bizonyítja a projekt eredményeként létrejövő Nagyműszeres Kutató Centrum is.
Az infrastruktúra fejlesztése mellett, az Egyetem kutatóegyetemi
programjának egyik legfontosabb újdonsága, hogy az elmúlt évtizedeknél nagyobb mértékben vonhatók be a kutatásba diákok,
doktoranduszok és frissen végzett posztdoktori kutatók is.
Jelen kiadvány lapjain az eszközpark bővítésének köszönhető
kutatásokkal és eredményekkel ismerkedhet meg. Bízom abban,
hogy a tájékoztató anyag az Ön számára is hasznos információkkal szolgál majd.

Szabó Gergely
projektigazgató
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Beköszöntő
Lendvai János

Az ELTE Természettudományi Karán az anyag- és élettudományi kutatások hagyományosan
magas színvonalúak. Az elmúlt évtizedekben a műszeres vizsgálati eljárások gyors fejlődésével
ugyanakkor - elsősorban a nagyműszeres vizsgálati területeken - hátrányba kerültünk a modern kutatási infrastruktúra hiányában. A helyzet javítására a TÁMOP „Szubmikroszkópos
anyag- és élettudományi kutatások” alprojekt keretében négy világszínvonalú nagyberendezés
beszerzésével a Kar koncentrált fejlesztést valósított meg.
FEI Quanta 3D kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp (SEM/FIB)
Az elektron és ionnyalábbal is rendelkező készülékben a mikroszkópi képalkotás mellett az ionnyaláb az anyagminta megmunkálását is lehetővé teszi.
A pásztázó elektronmikroszkópban a minta felületét pásztázó fókuszált elektronnyaláb különböző
„termékeket” vált ki a felületből. Ilyen „termékek”
lehetnek a felület elektronjaiból származó szekunder elektronok, a nyaláb elektronjai közül visszaszórt elektronok, illetve a mintából kiváltott röntgen
fotonok. Ezekből a termékekből a detektorok mikroszkópi képet hoznak létre. A maximális
felbontás, kb. 1 nm, szekunder elektronokkal érhető el. A röntgen fotonok segítségével a minta
összetétele analizálható, akár a minta egy pontjában, akár a minta felülete mentén. A Quanta
3D mikroszkóp rendkívüli tulajdonsága, hogy segítségével különösebb minta-előkészítés nélkül
vizsgálhatók szigetelő minták, sőt vízvesztésre érzékeny biológiai objektumok is, mivel rendelkezik alacsony vákuumos, illetve környezeti üzemmóddal is.
700 MHz-es NMR-készülék
A molekulaszerkezet kutatás területén a 700
MHz-es NMR-készülék a magyar kutatói és
egyetemi szféra legnagyobb térerejű és teljesítményű nyitott hozzáférésű készüléke. Legkorszerűbb elektronikájú, négycsatornás berendezés, amivel a hidrogén-1, szén-13 és nitrogén-15
izotópok atommagjainak jeleit mérve fehérjemolekulák térszerkezetét, gyógyszerhatóanyagok és
más kisebb szerves molekulák kémiai szerkezetét
határozzuk meg. Működését harmonizáljuk a már régebben használt 500 és 250 MHz-es két
NMR-készülékkel, így az európai élvonalba tartozó szerkezetkutatáshoz zárkózhatunk fel.
Ezen műszerparkunkkal lehetőség nyílik kristályos, géles, üveges, kolloid, folyadék stb. halmazállapotú minták atomi szintű szerkezetvizsgálatára.
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JEOL-JEM 1011 biológiai transzmissziós
elektronmikroszkóp
A 40-120 kV gyorsítófeszültséggel működő készülék különösen fontos tulajdonsága a nagy fényerő és kontraszt mellett is elérhető nagy
felbontás. A hidegkatódos elektronforrással működő készülékhez
csatolt CCD kamera lehetővé teszi az elektronikus képkezelést. 1
milliószoros nagyítás és 0, 2 nm rács-felbontás érhető el.
Fluoreszcencia aktivált celluláris analizátor és sejtszortírozó berendezés (FACS)
A Becton-Dickinson (USA) FACS Aria III. áramlási
citométer részecske/sejt analízisre, valamint szortírozásra alkalmas világszínvonalú készülék. A kontrollálható sebességgel a vizsgáló cellába juttatott
sejt/részecske-szuszpenziót a folyadéksugárra merőlegesen max. 6 lézerfényforrás világítja meg. A detektálás ’szuperérzékenységét’ egy, a mérőcellához
géllel rögzített lencserendszer biztosítja, mely a
’fénybegyűjtés’ hatékonyságát maximalizálja. A részecskékről kétféle optikai jel képezhető le. Egyrészt
az előre irányuló fényszórás, mely elsődlegesen a sejtmérettel arányosítható, valamint az oldalirányú (90o) fényszórás, mely a sejtek/részecskék optikai sűrűségével arányos. Másrészt, a ﬂuoreszcens indikátorokkal vagy ellenanyagokkal szelektív tulajdonságokra megjelölt sejtekről akár
18 különféle jellemző paraméter detektálható. A berendezés a sejteket az előzőleg detektált tulajdonságok alapján, a felhasználó által megadott módon szortírozza. Jó hatékonysággal és gyorsan szelektál, feldúsít a mintából bizonyos tulajdonságokkal rendelkező sejteket. A sejtszeparálás,
pl. immunszervek sejtpopulációi esetén, igen nagy tisztasággal (~98%) és sebességgel (analízis: ~
50-70.000 sejt/sec; szortírozás: 5-30.000 sejt/sec) történik. Ez óriási lehetőséget teremt eddig ismeretlen, kicsiny sejt-alpopulációk azonosítására, és tulajdonságaik szelektív tanulmányozására.
Nagyműszeres Kutató Centrum
A négy új berendezést további meglevő nagyberendezésekkel kiegészítve a Kar létrehozza a
Nagyműszeres Kutató Centrumot. A cél a korszerű interdiszciplináris kutatások fejlesztése, a
nagyműszerek lehető legmagasabb színvonalú és hatékonyságú használata. A Centrum csökkenti a szakterületek, a kutatók és kutatócsoportok közötti elszigeteltséget, elősegíti egymás
munkájának jobb megismerését és támogatását.
Alprojekt-menedzsment
Lendvai János
Fizikai Intézet
Havancsák Károly
Fizikai Intézet
Márialigeti Károly
Biológiai Intézet
Rohonczy János
Kémiai Intézet
Szabó Csaba
Földrajz- és Földtudományi Intézet
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lendvai@metal.elte.hu
havancsak@ludens.elte.hu
mariak@elte.hu
rohonczy@chem.elte.hu
cszabo@elte.hu
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Nanoméretű objektumok
deformációs tulajdonságainak vizsgálata
Hegyi Á., Groma I., Ispánovity P. D.
ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
hegyiadam@caesar.elte.hu
A makroszkopikus méretű kristályos anyagok plasztikus tulajdonságai jól ismertek. Tiszta
anyagok esetében általában a mért feszültség-deformációs görbék simák. Az utóbbi néhány év
kísérleti eredményei szerint azonban, amennyiben a rendszer mérete a mikron tartományába
esik, a deformációs görbén véletlen lépcsők jelennek meg. Az első ilyen eredmények 2004-ben
a Science folyóiratban jelentek meg és jelentősen megváltoztatták a kristályos anyagok deformációs mechanizmusáról alkotott képünket. Számítógépes szimulációs és akusztikus emiszsziós eredmények azt mutatták, hogy a megjelenő deformációs instabilitások a plasztikus
deformációért felelős vonalszerű kristályhibák (diszlokációk) kollektív lavinaszerű mozgásának következményei.
A véletlenszerű lavinák következtében a szubmikron méretű rendszerek deformációs tulajdonságainak leírása csak statisztikus ﬁzikai módszerekkel lehetséges. Az ELTE Fizikai Intézet,
Anyagﬁzikai Tanszékén végzett nagyskálájú diszkrét diszlokációdinamikai szimulációkkal sikerült meghatározni a diszlokáció-rendszer, illetve a mérhető feszültség-deformáció görbe számos fontos statisztikus tulajdonságát. A kutatóegyetemi projekt keretében beszerzett
SEM/FIB berendezésen elvégzett mérésekkel célunk az volt, hogy a szimulációval kapott eredményeket kísérletileg is igazoljuk. Ehhez, a FIB segítségével „kifaragtunk” több 3μm átmérőjű
mikro-oszlopot, majd ezeket egy megfelelően átalakított nanoindenterrel állandó erősebesség
mellett összenyomtuk. Az összenyomási elmozdulás-erő görbéken megjelentek a deformációs
lépcsők. A görbék statisztikus tulajdonságainak vizsgálata a szimulációs eredményekkel teljesen megegyező eredményt adott.

1. ábra FIB-bel kimunkált mikro-oszlop deformáció előtt
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2. ábra Mikro-oszlop összenyomás után
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Nagynyomású ásványok vizsgálata meteoritokban
Bérczi Sz.1, Nagy Sz.1, Gyollai I.2, Józsa S.3, Havancsák K.1, Varga G.1, Dankházi Z.1
1 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
2 UNIVERSITy OF VIENNA, BéCSI EGyETEM, GEOLóGIAI INTézET
3 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET
bercziszani@ludens.elte.hu
A meteoritok kiterjedt csoportját alkotják a kondritos meteoritok, egyszerű kisbolygók letörött darabjai, melyek ütközések nyomán törtek le és hosszú
keringési időszak végén hullottak a Földre. E meteoritok töredékként is magukban hordozzák a szülő
égitest fejlődéstörténetét.
A fejlődéstörténetnek kétféle anyag-átalakító folyamat-szakasza tanulmányozható a szövetszerkezet
és az ásványvizsgálat során. Az egyik a hőtörténet,
melynek során az ősi kondritos szövet termikus metamorfózist szenved el. A szövet átkristályosodik, a
kezdeti különbségek kiegyenlítődnek. (A későbbi
szakaszban a nagyobb égitestekben megolvadások is
történhetnek, és a kisbolygóban diﬀerenciálódás, toRingwoodit „felhők” az olivin kristályban.
vábbi övekbe rendeződés mehet végbe.)
A másik anyagátalakulás-típus az ütközések hatására bekövetkező sokk-metamorfózis. Az ütés hatására az ásványok egy része átkristályosodik.
Egy kicsiny tartomány meg is olvadhat az ütközés során. Vizsgálataink a kondritos kis égitestek
fejlődéstörténetének erre, az ütközés hatására létrejött anyagátalakulási szakaszára irányultak.
Az átkristályosodó ásványok sok szempontból hasonlóak azokhoz, amelyek a Föld belsejében,
nagy mélységben kialakuló nagy nyomású ásványok. Amíg azonban a földi köpeny ásványszerkezetei statikus nyomás hatására jönnek létre, a kondritos égitest ütközéssel létrejött ásványai
egy gyors folyamatban keletkeztek.
Kutatási feladatunk a következő volt: nagy nyomáson (ütés hatására) létrejött fázisok keresése a mintában. Ilyen ásványok a következők: ringwoodit – az olivin nagy nyomású változata;
maskelynit – a földpát üvegesedett nagy nyomású változata; majorit – a piroxének nagy nyomású gránát változata; akimotoit – az Fe,Mg piroxének ilmenit szerkezetű nagy nyomású változata.
Ezen ásványok megkeresésére pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) visszaszórt elektron
üzemmódban készített felvételeit, a SEM röntgen analízis segítségével végzett összetétel meghatározásait, valamint a SEM visszaszórt elektron diﬀrakciós (EBSD) szerkezetvizsgálatait
használtuk föl. A fázisazonosítást segítették a KFKI-ban végzett Raman-spektroszkópiai vizsgálatok is. Amíg a Raman-spektrószkópiai vizsgálatok elsősorban a szilárd testet alkotó, kristályrácsban elhelyezkedő atomok részecske párkapcsolatairól gyűjtenek adatokat, az EBSD
mérések a sokrészecske-rendszer kristályszerkezeti meghatározását teszik lehetővé.
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Az alacsony rétegződési hibaenergia hatása az ultraﬁnom
szemcseszerkezet kialakulására és stabilitására
Gubicza J.1, N.Q. Chinh1, Hegedűs Z.1, Fogarassy Zs.2, T.G. Langdon3, M. Kawasaki3,
S.G. Chowdhury4, B. Mahato4
1 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
2 MTA MűSzAKI FIzIKAI éS ANyAGTUDOMÁNyI KUTATóINTézET
3 DEPARTMENTS OF AEROSPACE & MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE,
UNIVERSITy OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS ANGELES, USA
4 MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGy DIVISION, CSIR NATIONAL METALLURGICAL
LABORATORy, JAMSHEDPUR, INDIA
gubicza@metal.elte.hu
Kutatásunk során, amely hazai és nemzetközi együttműködésekben valósult meg, a nagymértékű képlékeny deformációval létrehozott ﬁnomszemcsés szerkezet tulajdonságait vizsgáltuk
alacsony rétegződési hibaenergiájú ezüstben, illetve a szennyezőtartalom hatását a szobahőmérsékleti tárolás során bekövetkező önlágyulásra.
Felhasznált eszközeink a következők voltak: Röntgen diﬀraktométer (Nonius, FR591), SEM
(FEI Quanta 3D), TEM (Philips CM-20), Vickers mikrokeménységmérő (zwick Roell zHμ).
Megállapítottuk, hogy amíg a szemcseméret monoton csökken a képlékeny deformáció növekedésével, addig a diszlokációsűrűség növekszik, majd egy maximális érték elérése után
csökken. Az alacsony rétegződési hibaenergia miatt jelentős mennyiségű ikerhatár keletkezik
a 200 nm átlagos méretű szemcsék belsejében. Az ikerhatárok sűrűségének növekedésével
romlik a szerkezet stabilitása, mert az újrakristályosodás során az ikresedett tartományok nukleációs helyként működnek. A szennyezőtartalom kismértékű változtatása (0,005%-ról 0,01%-ra)
csak csekély hatással van a szemcseﬁnomodásra és a diszlokációsűrűség növekedésére, ugyanakkor jelentősen befolyásolja az ikresedést és ezáltal az ezüstben szobahőmérsékleten bekövetkező önlágyulást.

A kilágyított deformálatlan ezüst mikroszerkezetéről
készült SEM-kép.

8
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Réz – szén nanocső kompozit mikroszerkezete
és mechanikai tulajdonságai
Gubicza J.1, Jenei Péter1, Ungár Tamás1, Lábár János2, H.S. Kim3, E.Y. Yoon3
1 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
2 MTA MűSzAKI FIzIKAI éS ANyAGTUDOMÁNyI KUTATóINTézET
3 DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, POHANG UNIVERSITy OF SCIENCE
AND TECHNOLOGy, POHANG, SOUTH KOREA

gubicza@metal.elte.hu
Kutatási feladatunk a szén nanocső adalék hatásának vizsgálata ultraﬁnom-szemcsés Cu mikroszerkezetére és keménységére volt. Felhasznált eszközeink a következők voltak: Röntgen
diﬀraktométer (Nonius, FR591), TEM (JEOL-200EX), HRTEM (JEOL-3010), Vickers mikrokeménységmérő (zwick Roell zHμ).
Cu por és többfalú szén nanocső (CNT) keverékéből tömör kompozitot állítottunk elő szobahőmérsékleten és 373 K-en nagynyomású csavarással (HPT). A tömörítés során a nanocsövek felaprózódtak. A CNT fragmentumok akadályozzák a diszlokációk annihilációját a HPT
során, így a diszlokációsűrűség háromszorosa, míg a szemcseméret fele a tiszta rézben mérhetőnek, ami a kompozit minták kiemelkedően magas keménységét eredményezte. A kisebb
szemcseméret és a diszlokációcsúszást akadályozó nanocső daraboknál kialakult feszültségek
miatt a kompozitban jelentős mennyiségű ikerhatár is keletkezik. A HPT hőmérsékletének növelése szobahőmérsékletről 373 K-re csak kismértékű szemcseméret növekedést eredményezett, míg a diszlokáció és ikerhatár sűrűségek felére illetve harmadára csökkentek.
Megállapítottuk, hogy a tiszta Cu minta és a
Cu-CNT kompozitok folyáshatára jól egyezik
a diszlokáció sűrűségből a Taylor-formulával
kiszámított értékkel. Ez azt mutatja, hogy a
CNT fragmentumok elsősorban indirekt
módon a diszlokációk annihilációjának akadályozásával növelik a folyáshatárt.

A szobahőmérsékleten tömörített Cu – CNT kompozitról készült nagyfelbontású TEM kép, amely összetöredezett szén nanocsöveket mutat.
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Belső feszültségek és mikroszerkezeti változások amorf
ötvözetekben nagy képlékeny deformáció hatására
Kovács Zs., Lendvai J., M. Ezzeldien, Henits P., Hóbor S., Révész Á.
ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
kovacszs@metal.elte.hu
Gyorshűtéssel előállított fémüveg szalagokból nagy nyomású csavarás módszerével kompaktált
tömbi mintákat hoztunk létre. A nagy nyomás és a nagy képlékeny deformáció hatására a kezdeti fémüveg darabkák felaprózódnak, és a deformáció következtében létrejövő hőmérsékletemelkedés és a képlékeny deformáció együttes hatására összeforrnak. Ezen folyamat
melléktermékeként sávokban kristályképződés ﬁgyelhető meg. A képződő kristályos mikroszerkezet pedig jelentősen eltér a tisztán termikusan kialakítható nanokristályos szerkezettől.
Nagy stabilitású tömbi fémüveg mintákban ilyen kristályképződést nem lehet megﬁgyelni,
azonban a képlékeny alakítás következtében ezekben a mintákban is jelentős belső feszültségek
jelennek meg. Ezen belső feszültségek kvalitatív vizsgálatára homogén fémüveg mintákat alakítottunk képlékenyen szabadvégű csavarás módszerével. Vizsgáltuk a felületen megjelenő
csúszási sávokat, és a maradó belső-feszültségeket mélységérzékeny keménységmérés módszerével mértük.
A deformációt követően szerkezeti változások, illetve felületi mintázatok vizsgálatára és a
tömbi minták előkészítésének ellenőrzésére pásztázó elektronmikroszkópiát használtunk. A
tömbi minták esetében ionsugaras maratással felületi mintázatokat alakítottuk ki. A minták
általános termikus és mikroszerkezeti vizsgálataira, kalorimetriát és röntgen-diﬀrakciót használtunk.
Vizsgálataink során meghatároztuk a deformáció hatására sávokban megjelenő fázisok öszszetételét és méretének változását. Több, független módon mértük az átkristályosodott hányadot a különböző deformációs paraméterek függvényében, és egy termomechanikus modell
alapján magyaráztuk a kísérleti eredményeket.
Együttműködő intézmények: MTA-SzFKI; Institute for Metals Superplasticity Problems, Ufa, Russia; Laboratory of Physics and Mechanics of
Materials, Université de Metz, France

Al-Ce alapú gyorshűtött fémüveg szalagban nagynyomású csavarás hatására kialakult sávos mikroszerkezet.
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Lapcentrált köbös fémek plasztikus viselkedésének vizsgálata
széles deformáció és hőmérséklet tartományban
N. Q. Chinh1a, Gubicza J.1, Csanádi T.1, T. G. Langdon2
1 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
2 UNIVERSITy OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS ANGELES, USA
chinh@metal.elte.hu
A témához tartozó feladatok: lapcentrált köbös fémek plasztikus tulajdonságainak makroszkopikus és mikroszkopikus leírása széles deformáció-tartományban, a leírások jellemzői közötti összefüggések megállapítása, illetve a nagymértékű képlékeny deformáció hatására
bekövetkező ultraﬁnom-szemcsés szerkezet deformációs mechanizmusának tanulmányozása.
Kutatásaink során használt eszközök: mechanikai anyagvizsgáló berendezés (MTS 810),
mikro- (Shimadzu 202) és nano- (UMIS) indenter, SEM (FEI Quanta 3D), TEM (Philips CM20), AFM (Solver P47H).
Tömbi, nagytisztaságú lapcentrált köbös fémek plasztikus tulajdonságait széles deformáció-tartományban vizsgálva kimutattuk, hogy a szobahőmérsékleten nyerhető maximális folyásfeszültség az abszolút olvadásponttal skálázható. Emellett, a deformációs folyamat
kvázi-stacionáriusnak tekinthető, és egységesen leírható a vizsgált fcc fémek esetében. Összehasonlítva a kísérleti adatokat az elméleti modellel, kapcsolatot tudtunk megállapítani a makroszkopikus plasztikus deformációt leíró paraméterek és a mikroszkopikus folyamatok
jellemzői között, ﬁzikai jelentést adva a gyakran használt fenomenologikus paramétereknek.
Vizsgálatainkkal megállapítottuk azt is, hogy nagymértékű deformáció során az alacsony rétegződési hibaenergiának jelentős hatása van a kialakuló mikroszerkezetre.

2. ábra A makroszkopikus és mikroszkopikus
paraméterek közötti összefüggés
fcc fémek esetében.

1. ábra AFM-kép az ultra-ﬁnomszemcsés
Al mikro-szerkezetéről és
deformáció-mechanizmusáról
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Hidrogéntároló amorf Mg-alapú ötvözetek
nagynyomású csavarása
Révész Á.1, Kis-Tóth Á.1, Varga L.K.2, Schaﬂer, E3, Spassov, T4
1 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
2 MTA SzFKI-KFKI
3 UNIVERSITy OF VIENNA, PHySICS OF NANOSTRUCTURED MATERIALS, FACULTy OF PHySICS, BéCS
4 DEPT. CHEMISTRy, UNIVERSITy OF SOFIA “ST. KL. OHRIDSKI”, SzóFIA
reveszadam@ludens.elte.hu
A Mg-alapú nanokristályos és amorf ötvözetek a hidrogéntárolás szempontjából az egyik legígéretesebb jelöltek a megfelelően nagy volumetrikus sűrűség, a gyors H-leadás, illetve felvétel, valamint az alacsony deszorpciós hőmérséklet miatt. Az amorf szerkezetek nagyképlékeny
deformációja során a lokális atomi rend oly mértékben változik meg, hogy kristályos kiválások
jönnek létre. A folyamat során bevitt mechanikai energia a mikroszerkezetben olyan változásokat
indukál, ami hidrogén megkötésének paramétereit előnyösen befolyásolja. Jelen kutatási témában
gyorshűtött amorf Mg-Ni-Cu-y ötvözeteken végeztünk nagynyomású csavarást (HPT), melyeken
a deformáció mértékének függvényében változik a mikroszerkezet (1. ábra). A FEI QUANTA 3D
SEM/FIB berendezés segítségével az amorf szalagok felaprításával nyert előkompaktált mintákon
elemanalízist végeztünk. A HPT korongok keresztmetszetén különböző deformációs állapotokban
(r=0, R/2, R) azt állapítottuk meg, hogy kiválások összetétele jelentősen eltér az amorf mátrixétól,
méretük, eloszlásuk pedig erős deformációfüggést mutat. A mikroszkópos vizsgálatokat röntgendiﬀrakcióval, kalorimetriával és hidrogén-abszorpciós mérésekkel egészítettük ki.
A deformáció során kialakuló mikroszerkezet következtében a rendszer hidrogéntárolási
paraméterei is változnak. Legszembetűnőbb módon a H-felvétel hőmérséklete csökken (2.
ábra), a deformált korongok esetén ez alig több mint 350K, ami jóval alacsonyabb, mint a kristályos állapothoz tartozó érték.
A témához csatlakozó hazai és nemzetközi együttműködések:
• Amorf ötvözetek előállítása: SzFKI-KFKI
• HPT minták előállítása: Dept. Physics, Univ. Vienna, Ausztria
• H-kinetika vizsgálatok: Dept. Chemistry, Univ. Soﬁa, Bulgária
Jelen témával kapcsolódunk az EU „Nanostructured materials for solid-state hydrogen storage” MP1103 COST projektjéhez.
1. ábra Nagynyomású
csavarással deformált amorf
Mg65Ni5Cu20Y10 ötvözetben
kialakuló (nano)kristályok

2. ábra Különböző állapotokhoz
tartozó hidrogén-felvételi görbék
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Kobalt-ferrit nanorészecskék folyadékfázisú előállítása
Sinkó K.1, Manek E.1, Meiszterics A.1, Havancsák K.2, U. Vainio3, H. Peterlik4
1 ELTE TTK, KéMIAI INTézET
2 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
3 DEUTSCHES ELEKTRONEN-SyNCHROTRON zENTRUM, NéMETORSzÁG
4 FACULTy OF PHySICS, UNIVERSITy OF VIENNA, BéCS
sinko@chem.elte.hu
A kutatási munka célja kobalt-ferrit (CoFe2O4) nanorészecskék szintetizálása volt különböző oldatfázisú módszerekkel: együttes lecsapással, szol-gél úton és mikroemulziós technikával. A kísérleti módszerek és paraméterek: kiindulási anyagok anionjai (klorid, nitrát), oldószer (víz,
n-propanol, etanol, benzilalkohol), lecsapószer (ammónia, nátrium-karbonát, oxálsav), felületaktív
anyagok (PDMS, etil-acetát, citromsav, CTAB, NaDS), koncentrációik és a hőkezelés hatásának
tanulmányozása állt a kísérletek középpontjában a részecskeméretre, a részecskeméret-eloszlásra,
morfológiára, a kémiai és kristályos fázis összetételére.
Összehasonlítottuk a méretmeghatározási módszereket: pásztázó elektronmikroszkópiát (SEM),
kisszögű röntgenszórást (SAXS) és a dinamikus fényszórást (DLS). A kristályos fázisok, a morfológia,
a különböző alakú részecskék kémiai összetételének analízise röntgen-diﬀrakcióval (XRD), elektronmikroszkóppal (SEM) és energiadiszperzív röntgen spektrométerrel (EDX) történt.
Különböző szintézis úton – szol-gél, együttes lecsapás, mikroemulziós technikákkal – előállított
nanoporok összehasonlításából a szol-gél módszer bizonyult a legeredményesebbnek (ábra). Egy új,
egyszerű és gyors szol-gél utat sikerült kifejleszteni nanoméretű kobalt-ferrit porok előállítására. A
kis polidiszperzitású (30-60 nm), átlag 40 nm körüli, gömb alakú részecskéket nitrát sókból kiindulva,
n-propanolos és etil-acetátos közegben lehet kialakítani. A kifejlesztett módszer alkalmazása segít elkerülni az egyébként rendszeresen megjelenő hematit (Fe2O3) fázis keletkezését is.
A felületaktív anyagok jelenlétében alkalmazott együttes lecsapásos módszernél a különböző
lecsapószerek közül a nátrium-karbonát volt a leghatásosabb 5% polidimetil-sziloxán (PDMS)
mellett. Valamivel nagyobb polidiszperzitást (26-80 nm), de átlagosan hasonlóan kis méreteket
(40-43 nm) eredményezett, mint a szol-gél technika. A részecskeméret egy minimumot mutat 5
m/m%-nál a PDMS mennyiség függvényében. Az alkalmazott lecsapásos technikák mindig eredményeztek hematit fázist is.
A SAXS mérésekből kapott részecskeméret adatok jó egyezést mutatnak a SEM értékeivel, viszont komolyabb, 2-3-szoros eltérést mutatnak a DLS eredményeitől. Az ok egyrészt a vizsgálati
technikák különbözőségéből ered; a SAXS és a SEM vákuumban száraz porokat mér, a DLS pedig
poláros oldószerben diszpergált porokat. A poláros
oldószerben a porok szolvatációra, szolvátburok
létrehozására képesek.
További ok lehet még,
hogy a DLS sokkal érzékenyebb a kevés számú, nagy
Kobalt-ferrit nanoporok – szol-gél, mikroemulziós és lecsapásos
részecskék jelenlétére.
technikával
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Nehézfémhatásra bekövetkező tilakoid-összetétel
változások: A Cd stressz és a vashiány hatásainak
összehasonlítása
Basa B., Solti Á., Tamás L., Sárvári É.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
basa.brigitta@gmail.com
A Cd a növényi metabolizmus számára erősen toxikus nehézfém. A közvetlen fotoszintézis-gátlás
ismert célpontjai a vízbontó rendszer és az –SH csoportokkal rendelkező enzimek. A Cd stressz
jellemző tünete, a „klorózis”, amely nagyrészt a Cd-indukált vashiány kloroﬁll szintézisre gyakorolt
közvetett hatásának következménye. Célunk annak tisztázása, hogy a tilakoid komplexek biogenezisére gyakorolt Cd hatásokban milyen mértékben játszik szerepet a vashiány. Ennek érdekében
vizsgáltuk a komplexek összetételében és kölcsönhatásaiban bekövetkező változásokat vízkultúrában nevelt Cd-kezelt és vashiányos cukorrépa (Beta vulgaris L.) növények összehasonlításával.
A tilakoid komplexeket kétdimenziós gélrendszerben Blue-Native/SDS PAGE-sel elemeztük.
A komplexeket felépítő egyes proteineket részben az irodalmi adatokra támaszkodva, részben nanoHPLS-MS/MS módszerrel azonosítottuk. Kimutattunk fotoszisztéma I és II komplexeket oligomer, dimer és monomer formában, valamint a fénygyűjtő antennát (LHC) trimer és monomer
formában. Eredményeink szerint a Cd és a vashiány hasonlóan gátolta a komplexek akkumulációját, a leginkább érintett a legnagyobb Fe igényű PSI-monomer és a legtöbb kloroﬁllt kötő LHCII
trimer pool volt. Az inaktív PSII monomerek aránya megemelkedett az aktív oligomer és dimer
formák rovására. Az antennát is tartalmazó PSI monomer aránya csökkent a többi PSI formához
viszonyítva. Az LHC trimer/monomer arány nőtt összefüggésben a monomerek kioltó szerepével.
Az apoprotein összetétel vizsgálata alapján a cytb6f dimer/monomer arány és az ATP-szintáz relatív mennyisége emelkedett, ami a stresszvédelemben szerepet játszó PSI-hez kapcsolt ciklikus
elektrontranszport nagyobb intenzitásával függhet össze. Ez kifejezettebb a vashiányos növényekben, ahol a ferredoxin-NADP-oxidoreduktáz is erősebben kötődött a tilakoidokhoz.
A Cd stressz és vashiány nagyon hasonló tilakoid-összetétel- és kölcsönhatásbeli változásokat
okozott, tehát a Cd stressz tilakoid biogenezissel kapcsolatos tüneteinek előidézésében a Cd-indukált vashiánynak jelentős, ha nem is kizárólagos szerepe van.

A pigment-protein komplexek változása Cd és vashiány hatására
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Mély, agyi ingerlésnek és NMDA, valamint NMDA
antagonista infúziójának hatása a hídi formatio reticularisra
és ennek következményei a globális agyműködésre
Baracskay P.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
baracskay@freemail.hu
Kutatócsoportunk már feltárta, hogy az epilepszia kezdeti generalizációjában az agytörzsi formatio
reticularis, amely ﬁzológiásan az alvás-ébrenléti ciklus váltásaiban, a REM-alvás indukálásában
és ébrenlét alatt az agykéreg altalános aktivációjában vesz részt, döntő szerepet játszik. Hipotézisünk szerint mind az anesztezia mélyebb szakaszában, mind az epilepszia során létrejövő patológiás folyamatok következményeként kialakuló EEG lassulást, ezen agytörzsi aktiváló struktúra
kulcsszereplőjének (PnO: Pontine Reticular Nucleus, Oral part) funkcionális hanyatlása okozza
úgy, hogy képtelen tovább közvetíteni a szenzoros információk aktiváló hatását az agykéregbe .
Elméletünket megerősíti az a tény, hogy ha közvetlenül adnak be barbiturátot a PnO-ba, melyet
mások „mespopontine tegmental anesthesia areának” (MPTA) is neveznek, akkor az EEG-ben
lassú hullám aktivitás és viselkedésben pedig mély anesztetikus állapot jön létre. A PnO szerepének tisztázására ezen folyamatokban, kísérleteimet két megközelítésben végeztem el:
a.: Ha microosmoticus pumpával NMDA-t (szelektív glutamát agonista) vagy AP-5-t (NMDA antagonista) juttattunk szabadon mozgó állat PnO-jába, facilitálni (NMDA), vagy gátolni (AP-5)tudjuk
a glutamát transzmissziót a PnO-ban (ábra B). Így vizsgálhatjuk a PnO serkentő hatásait, vagy funkcionális kiesésének következményeit az agykérgen EEG-vel és auditoros kiváltott válaszokkal.
b.: Ismert, hogy a formatio reticularis magasfrekvenciás ingerlése globális deszinkronizációt
okoz az agykérgen. Minthogy a PnO a formatio reticularis fő része, érdemesnek ítéltük megvizsgálni, hogy ingerlése okoz-e az EEG-szintjén “arousal”-t (ébredést) enyhe izoﬂurán anesztézia
alatt, párhuzamosan fMRI-BOLD vizsgálattal. A fMRI-BOLD technika képes volt feltárni az ingerlés hatására megnőtt funkcionális konnektivitás növekedését a különböző agykérgi és kéreg
alatti struktúrák között, melyek mediálják a PnO ébresztő hatását (ábra A).

A
B

Megállapíthatjuk, hogy a tudatos percepciók épségét mind a felszálló aktiváló rendszer gátlásával
(AP-5), mind pedig túlserkentésével (NMDA) lerombolhatjuk. A funkcionális konnektivitás megnövekedése a limbikus rendszer és a Meynert-féle
mag között azt jelentheti, hogy a stimuláció alatt
lehetséges információátadás e kéreg és az érintett
kéreg alatti struktúrák között.
Az AP-5 és az NMDA PnO-ba történő infúziója hatására kiváltott
válaszok (B). Fehér mezők: kontroll időszak. Szürke mezők: infuzió
alatti időszak. A BOLD aktivitás megnőtt a limbikus rendszer
(hippocampus, cinguláris kéreg, prefrontális kéreg, retrosplénium, amygdala, thalamus) a szomatoszenzoros kéreg és a caudatum közt, az ébresztő PnO stimulálás alatt (A).
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In vitro evolvált inhibitorok a lektin út aktiváció
megismerésének, és terápiás célú gátlásának szolgálatában
Héja D.1, Harmat V.2,3, Kocsis A.4, Kékesi K.1, Szász R.5, Dobó J.4, Závodszky P.4, Gál P.4, Pál G.1
1, 5 ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
2 ELTE TTK, KéMIAI INTézET
3 MTA-ELTE FEHéRJEMODELLEző KUTATóCSOPORT
4 MTA SzBK ENzIMOLóGIAI INTézET
5 DOTE II. Sz. BELGyóGyÁSzATI KLINIKA
hejadavid@gmail.com
A komplementrendszer a veleszületett immunitás egyik alappillére. Szérumfehérjékből és receptorokból álló hálózat, amely 3 útvonalon: a klasszikus, a lektin és az alternatív úton aktiválódik.
Pusztító erejét kórokozók, és a szervezet elváltozott (apoptotikus, tumoros) saját sejtjei ellen fordítja. Hibás szabályozása súlyos patológiás állapotok kialakulásához vezet. A lektin útvonal felelős
például a szívinfarktus és a stroke során fellépő szövetkárosodás jelentős részéért.
Ebben a munkában olyan inhibitorokat fejlesztettünk ki, amelyek szelektíven és nagy hatékonysággal gátolják a lektin út két aktivációs enzimét: a MASP-1 és a MASP-2 proteázokat. Az inhibitorokat a Pacifastin inhibitor család SGPI-2 tagjának in vitro evolúciós fejlesztésével
(fág-bemutatással) hoztuk létre. Meghatároztuk a MASP-2/SGMI-2 komplex 1,3 Å felbontású
kristályszerkezetét, amely jól magyarázza, hogy az SGMI-2 inhibitor miképp kötődik szelektíven
a MASP-2 enzimhez. A komplex szerkezetből fény derült a MASP-2 roppant szűk szubsztrát speciﬁtásának szerkezeti hátterére is.
Az SGMI-1 inhibitor segítségével sikerült meghatározni a MASP-1 proteáz hozzájárulását a lektin út aktivációjához. A korábban elfogadott nézet szerint a MASP-2 proteáz önmagában képes a
lektin út aktivációjára, amelyet a MASP-1 proteáz kis mértékben gyorsíthat. Ezzel szemben mi bizonyítottuk, hogy a MASP-1 a MASP-2 enzim aktivátoraként a folyamat kulcsszereplője. A MASP-1
gátlása teljes lektin út gátlással jár.
Az itt bemutatott inhibitorok a jelenleg
ismert legerősebb, szelektív lektin út
gátló szerek. A már ismert, lektin út túlműködés következtében kialakuló betegségek (pl. szívinfarktus, stroke) esetében
inhibitorainkra potenciális gyógyszerjelöltekként kell tekinteni. A MASP-1 proteázt újonnan felismert központi szerepe
a MASP-2 enzimmel egyenrangú gyógyszercélpontok sorába emeli.

A szubsztrátszerű SGMI-2 inhibitor (narancssárga)
hatására a MASP-2 proteáz szubsztrátkötő régiója
ﬁgyelemreméltó átrendeződésen megy keresztül. Az
elmozduló hurkok (lila és piros) a ﬁziológiás szubsztrátok felismerésében is jelentős szerepet játszhatnak.
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A korrelatív ﬂuoreszcens-elektronmikroszkópia
alkalmazása az autofágia kutatásában
Kis V.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
kis.viktor@gmail.com
Az autofágia az eukarióta sejtek ősi, erősen konzervált intracelluláris lebontó folyamata. Esszenciális szerepe van az elöregedett sejtorganellumok, a szükségtelen vagy káros fehérjék eltávolításában és anyagainak reciklizációjában, továbbá a sejtet ért stresszhatások (például éhezés, oxidatív
stressz) elleni védekezésben. Azzal, hogy a sejt autofágiával kivédi azokat a káros hatásokat, amelyek apoptózist indukálnának és így a sejt halálát eredményeznék, citoprotektív funkcióval (is) bír,
ezzel a sejt túlélését szolgálja. Ugyanakkor fejlődő, diﬀerenciálódó szervekben a szükségtelenné
vált sejtek tömeges eliminálása is autofágiával megy végbe. Abnormális alul-, vagy túlműködését
számos rosszindulatú daganatban, myopáthiában és neurodegenerációs betegségben kimutatták.
Az autofágia kétarcú folyamat, jelenthet túlélést, de halált is a sejt számára, ezért mechanizmusának megértése kulcsfontosságú terápiás lehetőségeket rejt magában.
Az autofágia jól tanulmányozható a teljes átalakulással fejlődő ecetmuslicában (Drosophila melanogaster) mivel annak lárvális szervei a bebábozódás során intenzív autofágiával bomlanak le.
Ezen belül, a lárvális zsírtest különösen kedvelt modell, mert lebenyei könnyen kiboncolhatóak
az állatból, egy transzparens sejtrétegből állnak, így fénymikroszkóppal jól tanulmányozhatóak.
A muslicában rendelkezésre álló számos mutáns és transzgén törzs pedig a molekuláris és genetikai interakciók széles skálájának vizsgálatát teszi lehetővé.
Munkacsoportunk új autofágiában szerepet játszó gének és fehérjetermékeik azonosításával
és karakterizálásával foglalkozik. Az autofágia folyamatának egyes stádiumaira jellemző riporterkonstrukciókat hordozó törzsekben mutáns sejtklónokat hozunk létre, amelyekben a célgént
csendesítve, vagy éppen túlkifejeztetve tudjuk vizsgálni annak autofágiára kifejtett hatását. Kontrollként az egyazon szövetből származó, de vad típusú sejtek szolgálnak. Az élőlényből kiboncolt
zsírtestlebenyből szemi-konfokális mikroszkóppal optikai szeleteket készítünk, melyeket később
szoftveresen elemzünk. Ezután
ugyanabból a lebenyből ultravékony
metszeteket készítünk, ahol a fénymikroszkóppal detektált fenotípus
ultrastruktúrális megfelelőjét is
azonosítjuk.

Az osa gén klonális csendesítése ( zöld sejtek)
az autofágiát jelző mCherryAtg8a pozitív
struktúrák felszaporodását idézi elő (piros)
(A,B,C). (D) Az ugyanezen zsírtestlebenyből
készített elektronmikroszkópos képet (TEM)
a ﬂuoreszcens képre vetítve, annak ultrastruktúrális megfelelőjét is azonosíthatjuk. (E)
A sárga nyilak korai autofág struktúrákat jelölnek.
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Madártollak ultrastrukturális vizsgálata transzmissziós
elektronmikroszkóppal
Kováts Zs., Szigeti B., Török J., Lőw P.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
zsoﬁa.kovats@gmail.com
Jelen kutatás előzménye az a megﬁgyelés, miszerint a kék cinegék (Cyanistes caeruleus) és széncinegék
(Parus major) fejtetői tollazatának színe információt hordozhat az egyed rátermettségét illetően, így
szerepe lehet például a hímek közötti versengésben és a párválasztásban, vagyis szexuális szelekció
alatt állhat. A cinegék tollait UV tartományban vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy azok különböző mértékben verik vissza a fényt (ivari dimorﬁzmus is megﬁgyelhető volt). A strukturális színek a fény és a
tollak mikrostruktúrája közötti ﬁzikai interakció révén keletkeznek, a fény szóródása révén. A pigment
alapú és a struktúrszínek azonban sok esetben egymással kombinálódva hoznak létre egy-egy színt.
Szerettük volna megvizsgálni, hogy a fejtetői tollak relatív UV visszaverése milyen tollszerkezeti sajátosságokra vezethető vissza. Ahhoz, hogy elektronmikroszkópos képeket kapjunk, több
problémát is meg kellett oldanunk. Mivel a tollak anyaga keratin, olyan műgyantára volt szükségünk, amely kis viszkozitása miatt képes a levágott tollvégeken bediﬀundálni. A beágyazási folyamat időtartamát meg kellett nyújtanunk, valamint nehézséget okozott, hogy a toll anyaga
metszés közben könnyen gyűrődött.
A kék- és széncinege tollak keresztmetszetének elektronmikroszkópos képe között egyértelmű
különbségek is találhatók. A tollak keresztmetszetének alakja eltérő, a széncinege tollak kéregállományában melaninszemcsék vannak, a kék cinegéknél ilyet nem találtunk, továbbá a kék cinegék
szivacsos állománya vastagabbnak látszik, mint a széncinegéké.
A kéregállományban tapasztalt melanin hiány, valamint a szivacsos rétegben lévő keratin rudacskák mennyisége, sűrűsége magyarázhatja a kék cinegék tollának nagyobb fényvisszaverését
az UV tartományban.

Kék cinege (a) és széncinege (b) fejtetői tollának
keresztmetszeti képe (TEM, 3000×, méretarány: 4 µm)
k: kéregállomány, sz: szivacsos állomány,
m: melaninszemcse, v: vakuólum
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Genetikai vizsgálatok egy evolúciós modellnek tartott
csoportban, a fajképződési folyamatok jobb megértése
érdekében
Németh Attila
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
attila.valhor@gmail.com
A kutatás során az elméleti biológia egyik igen izgalmas kérdését, a fajképződést tanulmányozzuk. A
fajképződés az elméleti és evolúciós kutatások alapvető kérdése, hiszen az evolúciós változások egyik
legmeghatározóbb eseménye.
A földikutyaformák (Spalacinae) alcsaládjába a földalatti életmódhoz szélsőséges mértékben alkalmazkodott rágcsálók tartoznak. A csoportban jelenleg is aktív fajképződési folyamatok zajlanak, amiért
az alcsaládot a szakterület meghatározó kutatói az aktív speciáció és adaptív radiáció modelljének tekintik. Számos, genetikailag jelentősen eltérő, több esetben bizonyítottan az önálló faj kritériumát is
kielégítő kriptikus taxon ismert a földikutyák körében, a fajok pontos száma, leszármazási viszonyaik
és evolúciós múltjuk azonban ma is döntően ismeretlen. Az elmúlt két évszázad kutatásai jól példázzák,
hogy a földikutyák leszármazási kapcsolatai morfológiai alapon igen nehezen vagy egyáltalán nem
tisztázhatók. A molekuláris biológiai módszerek azonban lehetővé teszik a csoport evolúciós múltjának
feltárását. A vizsgálatok során a lehető legszélesebb fajspektrumot használva, különböző mitokondriális gének szekvenciájának összehasonlítása révén rekonstruáltuk a csoport evolúciós múltját, a
fajok elválásának sorrendjét és idejét. Ezáltal a fajképződés okairól és sebességéről rengeteg újdonságot
tudtunk meg.
A fajképződéshez vezető adaptációk vizsgálatának más jellegű megközelítését jelentik azok a vizsgálatok, melynek során a különböző földikutyafajok rokonsági viszonyait és az emésztőrendszerükben
élő szimbionta baktérium közösségek összetételét tanulmányoztuk. Az eredmények a földikutyafajok

és

belső

mikroba

közösségeik

kodiverziﬁkációját mutatják. Úgy tűnik, hogy a
külső környezeti faktorok mellet a szimbionta
mikrobáknak is fontos szerepet játszanak a földikutyák adaptív radiációja során.

A nyugati földikutya fajkörbe tartozó délvidéki földikutya a
csoport legősibb kárpát-medencei képviselője
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tRNS identitáselemek jóslása új matematikai
eljárás fejlesztésével
Szenes Áron, Pál Gábor.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
aeron@elte.hu
Korábbi munkánkban az „extended consensus partion” (ECP), egy új, diszkrét matematikai
módszer segítségével a tRNS-eket el tudtuk különíteni a nekik megfelelő két aminoacil tRNS szintetáz enzim osztályba tartozásuk alapján. Ezt a módszert továbbfejlesztve egy újabb eljárást terveztünk annak érdekében, hogy a tDNS szekvenciák között az ECP módszer segítségével
aminosavspeciﬁtásuk alapján tegyünk különbséget. Ehhez bevezetjük az „average excluding value”
(AEV)-t, amely értéket a tDNS-ek egyes pozícióira állapítunk meg. Az AEV értékeket úgy kapjuk
meg, hogy minden lehetséges aminosavpárra megállapítjuk pozíciónként a „diszkrimináló elemek”
számát (az a bázis, vagy azok a bázisok egy aminosavspeciﬁtás a tDNS-ében, amelyek egy pozícióban minden szekvenciából hiányoznak, de a másik aminosavspeciﬁtás szekvenciái közül legalább
egy esetben ugyanabban abban a pozícióban megtalálhatóak), majd megállapítjuk a diszkrimináló
elemek mind a húsz aminospeciﬁtásra számított átlagát pozíciónként: ez az AEV érték. Az elemzésekhez saját, szűrt adatbázist készítettünk, amely készítésekor ﬁgyelembe vettünk általános, az
élővilág három nagy kingdomjára vonatkozó törvényszerűségeket valamint már ismert, kísérletesen meghatározott identitáselemeket. Statisztikai elmzéssel korrelációt állapítottunk meg az
egyes pozíciók AEV értékei és az adott pozícióban található ismert identitáselemek száma („number of published determinatnts” – NPD) között. Ezért módszerünk alkalmas lehet arra, hogy még
nem ismert identitáselemet tartalmazó pozíciókra tegyünk predikciót. Ezek közül kiemelnénk az
antikodon-karon jósolt (30:40 és 31:39 párok) bázisok lehetséges szerepét az identitásban, amelyre
szerkezeti magyarázatokat is találtunk, valamint a core-régió fontosságát.
A mellékelt ábra a bakteriális adatszetre kapott eredményeinket mutatja be, A) részén a tRNS egyes pozícióiban mutatjuk be az ismert NPD és az általunk számított AEV értékeket. A zöld színű tartomány az
átlagos, a sárga és vörös az átlag feletti, a kék színűek az átlag alatti értékeket mutatják, a B) ábrán ugyanezek
a színkódok a másodlagos
szerkezeti ábrán úgy jelennek
meg, hogy az egyes pozíciók
felső osztásában az AEV, alul
az NPD értékek színkódjai
vannak (szürke szín: nincsen
ismert identitáselem).
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Sejtmagi transzportot kontrolláló lineáris motívumok
Garay Á., Reményi A.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
remenyi@elte.hu
Az NFAT (nuclear factor of activated T cells) fehérje család négy tagot foglal magába, és transzkripciós faktorként számos gén expressziójában játszanak fontos szerepet (pl. T limfocita aktiváció,
citokin gének). Az NFAT-ok sejtmagból a citoplazmába történő ingázásáért egy szabályozó domén
a felelős, amely tartalmaz egy nukleáris lokalizációs szignált (NLS). A Calcineurin/protein foszfatáz 2B defoszforilálja ezt a régiót, minek hatására az NLS hozzáférhetővé válik. A JNK (c-Jun
N-terminális kináz) mitogén aktivált protein kináz (MAPK) ugyenezen helyen foszforilálja az
NFAT-ot, ami a sejtmagból való kilépést segíti elő.
Az NFAT4 JNK általi foszforilációjához egy lineáris motívum jelenléte szükséges, mely csak
ezen az izoformán található meg. Ez a rövid peptid szakasz (pepNFAT4) szelektív kölcsönhatást
alakít ki a JNK MAP-kinázokkal.
Mivel a kalcineurin is hasonló motívum segítségével alakít ki kölcsönhatást az NFAT4-gyel,
munkánkban bemutatjuk, hogyan képes egy foszfatáz és egy kináz antagonisztikusan szabályozni
egy transzkripciós faktor sejtbeli lokalizációját egyszerű lineáris motívumok segítségével.

GFP-NFAT4 foszforilált állapotban a sejtmagban
lokalizálódik
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míg defoszforilált állapotban
a citoplazmába vándorol
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Az emberi B-sejtek funkcióját szabályozó CR1 komplement
receptor sejtfelszíni megjelenése és funkciója
Kremlitzka M., Török K., Erdei A.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
MTA-ELTE IMMUNOLóGIAI KUTATóCSOPORT
anna.erdei@freemail.hu
A B-sejtek felszínén megjelenő 1-es típusú komplementreceptor (CR1) a szervezetbe bekerülő és
opszonizálódó antigénekből kialakuló immunkomplexeket köti meg, jelentős szerepet játszva ezáltal a humorális immunválasz szabályozásában. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a CR1 sejtfelszíni megjelenését és osztódásra kifejtett hatását különböző B-sejt alpopulációkon.
Ennek érdekében áramlási citoﬂuorimetriával meghatároztuk a receptor expresszióját naív és
memória B-sejteken, valamint ellenanyagtermelő plazmablasztokon. Azt tapasztaltuk, hogy a CR1
expressziója jelentős mértékben különbözik az egyes populációk között, ugyanis a naív sejtek a
memóriasejt irányba történő diﬀerenciálódás során megemelik a receptor szintjét, míg plazmablasztokon a CR1 mennyisége ismét lecsökken. Funkcionális vizsgálataink során kimutattuk, hogy
a sejtszortírozó készülék segítségével izolált naív és memória B-sejtek osztódását a CR1 különböző
mértékben befolyásolja, ami párhuzamba állítható az egyes alpopulációk különböző szintű receptor expressziójával.
Eredményeinkkel egy, a veleszületett és természetes immunrendszer közötti újabb kapcsolatot
sikerült kimutatnunk, ami lehetővé teszi a B-sejtek funkcióinak immunkomplexek összetételétől
függő ﬁnom szabályozását.
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Az 1-es típusú komplementreceptor (CR1, CD35)
megjelenése és szerepe humán T-limfocitákon
Török Katalin1, Kremlitzka Mariann1, Erdei Anna 1, 2
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
MTA-ELTE IMMUNOLóGIAI KUTATóCSOPORT
kat.torok@gmail.com
A komplementrendszer elemei a veleszületett immunitás részeként nélkülözhetetlenek a patogének elpusztításában, illetve szabályozó receptorai révén a szervezet saját sejtjeinek védelmében.
Ugyanakkor napjainkban nagy ﬁgyelem irányul a komplementfehérjék által közvetített sejtfunkciót, sejtdiﬀerenciálódást szabályozó folyamatokra. Kutatócsoportunk korábban kimutatta, hogy
az 1-es típusú komplementreceptor gátolja a B-limfociták aktiválódását, T-sejteken azonban a
CR1 megjelenésének körülményei, és az általa szabályozott folyamatok jelenleg még ismeretlenek.
A CR1 megjelenését frissen izolált valamint aktivált, vérből és mandulából származó T-limfocitákon követjük nyomon áramlási citometriával. A CR1 szerepét humán szérumból izolált természetes ligandumával, illetve a CR1-hez fajlagosan kötődni képes monoklonális ellenanyagok
segítségével vizsgáljuk azoknak a sejtek proliferációjára, valamint citokin termelésére kifejtett
hatásán keresztül. A proliferációt tríciált timidin DNS-be épülésén keresztül, a citokin termelést
áramlási citométerrel követtük ﬂuoreszcensen világító citokin gyöngyök segítségével.
Eredményeink alapján aktiváció hatására megemelkedik a CR1-et kifejező T-sejtek száma, s a receptoron keresztül olyan folyamatok indulnak meg, amelyek a T-sejt funkciók gátlásához vezetnek.

Az aktivált T-sejteken megjelenik a CR1
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Az FcRn transzgénikus állatok kimagasló immunválasza
jelentősen fokozza a mono- és poliklonális ellenanyagok
előállításának hatékonyságát
Végh A.1,2, Cervenak J.1, Schneider Z.2, Baranyi M.1, Farkas A.2, Bender B.1, Papp K.3, Prechl J.3,
Bősze Zs.4, Erdei A.2,3 és Kacskovics I.1,2
1 IMMUNOGENES KFT., BUDAKESzI
2 ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
3 MTA-ELTE IMMUNOLóGIAI KUTATóCSOPORT, BUDAPEST;
4 MEzőGAzDASÁGI BIOTECHNOLóGIAI KUTATóKÖzPONT, GÖDÖLLő
vegh@immunogenes.com
A neonatális Fc-receptor
(FcRn) alapvető szerepet játszik a maternális IgG transzportban, és az IgG home osztázisban. Újabb vizsgálatok szerint a neutrofil granulocitákban, monocitákban,
makrofágokban és dendritikus
sejtekben kifejeződő FcRn
részt vesz az antigén-IgG immunkomplexek fagocitózisában; illetve a makrofágokban
és dendritikus sejtekben fokozza az antigén-IgG immunkomplexek lizoszómális lebomlását, valamint az azt követő antigén prezentációt. Az
elmúlt időszakban kimutattuk, hogy az FcRn-t fokozott mértékben kifejező transzgenikus
(Tg) állatokban (egér, nyúl) (1) csökken az antigén(Ag)-specifikus IgG lebomlása; (2) fokozott
mértékű az Ag-specifikus humorális immun-válasz; (3) a lépben az Ag-specifikus immunsejtek
száma jelentősen emelkedik és belőlük nagyobb számú hibridóma állítható elő; (4) a gyengén
immunogén Ag-ek ellen is megfelelő mértékű specifikus immunválasz alakul ki. A Tg
egerekben kimutatott fokozott humorális immunválaszt - többek között - az intenzívebb
antigén prezentációs tevékenység okozza. Áramlási citométerrel szeparált makrofágokban,
dendritikus sejtekben, limfocitákban kimutattuk a transzgén (FcRn) kifejeződését, illetve a
fokozott antigén prezentációs aktivitást in vitro vizsgálatokkal igazoltuk. Mindezeket az
előnyös tulajdonságokat egy tőlünk független cég (SDIX, USA) is igazolta a közelmúltban, a
gyengén immunogén, de terápiás célból igen értékes CXCR4 membrán csatorna ellen termelt
monoklonális ellenanyagok előállítása kapcsán. Ezek a tulajdonságok arra utalnak, hogy az
FcRn Tg állatokat előnyösen lehet monoklonális és poliklonális ellenanyagtermelés során
alkalmazni.
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Az ösztrogén sex hormon mint immunmoduláns:
funkcionális membrán ösztrogén receptorok azonosítása
limfocitákon
Schneider A., Schuszter K., László G., Matkó J.
ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
schneiderandrea85@gmail.com
Egyes autoimmun betegségek jelentős megoszlásbeli különbséget mutatnak a nemek között,
az érintettek 75-80%-a nő. Ráadásul felmérések alapján a posztmenopauzális tüneteikre
hormonpótló terápiát kapó nők T-sejt száma csökkent, míg a B sejteké növekedett, vagy
nem változott. Többek között ez hívta fel a figyelmet az ösztrogén (17β-ösztradiol, röviden
E2) immunrendszerre gyakorolt esetleges hatására is.
Régóta ismeretes, hogy számos sejttípusnál az E2 a hagyományos úton kívül - amikor a
hormon a klasszikus magi receptorokhoz kötődve (ERα és β), mint transzkripciós faktor a
génexpressziót szabályozza - plazmamembrán receptoron keresztül, nem genomiális úton
is hathat, amely során gyors jelátviteli események és fiziológiás változások következnek be
a sejtben. A hagyományos, genomiális út a célsejt komplex funkcióját szabályozza; míg a
nem-genomiális út lehetőséget adhat a dinamikus környezeti változáshoz való alkalmazkodáshoz
és a szabályozás finomhangolásához. A legtöbb tanulmány az E2-t kötő membrán receptornak
a klasszikus citoplazmatikus ER-t ill. annak valamilyen módosult formáját feltételezi;
limfociták esetében azonban valamilyen más fehérje töltheti be ezt a funkciót; tekintve,
hogy a sejtfelszínen a klasszikus ER-k nem mutathatók ki. Ezen újszerű receptor vizsgálatához
membrán impermeábilis E2-BSA (marha szérum albumin) konjugátumot használtunk.
Eredményeink alapján az E2 aktuális mennyisége hatással van az immunrendszerre, és befolyásolja az immunválasz kimenetelét
- többek között pl. a már fentebb említett nem-genomiális válaszok indukálásával, illetve az aktivált sejtek proliferációjának módosításával. Az E2BSA-FITC, mint ligand, kötődése alapján a különböző sejtpopulációk eltérő
mértékben expresszálhatják az E2
membrán receptorát. Ennek jelentősége és a mögöttük húzódó hatásmechanizmus részletei azonban még korántsem tisztázottak, jelenleg folyó kutatásaink is főként ezen kérdéskört célozzák.

Fluoreszcensen jelölt, aktivált T limfociták
osztódása
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Gyulladásgátló terápiás célpontok azonosítása in vivo
autoimmun modellekben: Src-kinázok szerepe arthritisben
Kovács M.1, Simon E.1, Jakus Z.1, C. A. Lowell2, Tóth E.3, Mócsai A.1
1 SEMMELwEIS EGyETEM éLETTANI INTézET, BUDAPEST
2 DEPT. OF LABORATORy MEDICINE, UCSF, SAN FRANCISCO, CA, USA
3 ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
miklos.kovacs@eok.sote.hu
A különféle gyulladásos betegségek, így az autoimmun ízületi gyulladások is súlyos szövődményekkel és jelentős egészségügyi terheléssel járó kórképek. Gyakoriságuk ellenére azonban
kezelésük lényegében a mai napig nem megoldott kielégítően. Szükséges tehát ezen gyulladásos
folyamatok mélyebb megértése, és ezáltal olyan új molekuláris célpontok azonosítása,
melyek a későbbiekben akár gyógyszerfejlesztések alapjaiként szolgálhatnak.
Munkacsoportunk korábbi, részben publikált eredményei alapján a neutrofil granulociták
in vitro jelátvitelének kulcsfontosságú résztvevői az Src-típusú tirozin-kinázok. Munkánk
során ezen molekulák élő szervezetben való szerepét vizsgáltuk kísérletes autoimmun arthritis-modellben génhiányos, ún. knockout egerek felhasználásával.
A Hck, Fgr és Lyn Src-kinázok együttes genetikai hiányában az autoimmun gyulladásos
betegség nem jön létre. Src-hiányos és vad típusú neutrofileket egyszerre hordozó kevert
csontvelői kimérákon végzett kísérleteinkben kimutattuk, hogy in vivo az Src-hiányos neutrofilek a vad típussal megegyező mértékben képesek a gyulladás helyére vándorolni.
Eredményeink arra utalnak, hogy az autoimmun ízületi gyulladás ezen modelljében a
betegség kialakulásához elengedhetetlenek a neutrofil granulocitákban az Src-típusú tirozin-kinázok, és azok egymást lényegében teljes mértékben helyettesíteni tudják. Szerepük
azonban nem abban van, hogy a sejtek a gyulladás helyére jussanak, hanem feltételezhetően
a gyulladás helyén létrejövő sejtválaszokhoz szükségesek.
Ezen kérdés pontosabb megértéséhez a TÁMOP által támogatott FACSAriaIII cell sorterre
épülő kísérleti rendszert állítunk be, melyben vad típusú és Src-hiányos neutrofileket
egyaránt tartalmazó kevert
csontvelői kimérák arthritises ízületeiből származó
neutrofilek közül fluoreszcens jelölést követően a cell
sorterrel szétválogatjuk az
azonos szervezetből, azonos
gyulladásos helyről származó, eltérő genotípusú neutrofileket, majd RT-qPCR
vizsgálattal megpróbáljuk
meglelni a különbséget azok
működésében, különös tekintettel a citokin-termelési
profiljukra.
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Génexpressziós proﬁlok meghatározása az agyi
pajzsmirigyhormon háztartás molekuláris hátterének
megértéséhez
Zeöld Anikó1, Gereben Balázs1, Fekete Csaba2 Tóth Eszter3
MAGyAR TUDOMÁNyOS AKADéMIA KÍSéRLETI ORVOSTUDOMÁNyI KUTATóINTézET
1ENDOKRIN NEUROBIOLóGIA KUTATóCSOPORT
2INTEGRATÍV NEUROENDOKRINOLóGIAI KUTATóCSOPORT
3 ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
zeold.aniko@koki.hu
A pajzsmirigyhormon több fontos élettani folyamat, pl. sejtosztódás, differenciálódás és az
anyagcsere szabályozásában játszik kulcsszerepet az agy fejlődése és működése során. Az
agyba a pajzsmirigyhormon elsősorban tiroxin prohormon formájában jut be, ebből a pajzsmirigyhormon aktiváció során hasítással T3 keletkezik, ami magreceptorához kötődve
szabályozza a T3-érzékeny transzkriptoszóma expresszióját. A T3 szint kifinomult és gyors
szabályozásáért a dejodáz enzimcsalád felelős; a 2-es típusú dejodáz (D2) gliasejtekben
előállítja, míg a 3-as típusú dejodáz (D3) az idegsejtekben lebontja a T3-at. Nemrég bizonyítottuk, hogy a gliális T3 parakrin módon szabályozza a neuronális génexpressziót.
Vizsgálataink a hipotalamusz T3 termelő
centrumát alkotó speciális gliasejt-csoportra, a tanicitákra irányulnak, mivel
ezeknek fontos szerepet tulajdonítanak a
hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy tengely
élettani és kóros állapotokban történő szabályozásában. A taniciták megváltozott
T3 termelése szerepet játszhat az “alacsony
T3 szindrómá”-ban szenvedő betegekben
kialakuló hipotalamikus pajzsmirigyhormon szabályozási zavarokban. Ennek megértése miatt célunk e sejtek expressziós
profiljának feltérképezése. Ez lehetővé
tenné a D2-mediált T3 képződésben résztvevő útvonalak azonosítását, továbbá olyan
tanicita-specifikus gének megismerését,
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melyek segítséget nyújthatnak különböző fehérjék tanicita-specifikus expressziójában
transzgenikus egerekben, továbbá tanicita sejttenyészetek karakterizálásában.
Vizsgálatainkhoz olyan transzgenikus egereket használtunk, melyek nestin promóter
alatt GFP-t expresszálnak, ezekben az állatokban a taniciták jelentős része GFP-pozitív
(ábra). Mikrodisszekcióval izoláltuk a mediobazális hipotalamikus régiót, majd papainos
disszociációt követően a GFP-t expresszáló tanicitákat FACS-al izoláltuk. Ebből a
sejtfrakcióból RNS-t izoláltunk, melynek minőségét Bioanalyzer-rel ellenőríztük. Továbbiakban a “next generation sequencing” technika segítségével kívánjuk meghatározni az
expressziós profilt, megfelelő nem-tanicita kontroll felhasználásával.
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Fluidumzárványok feltárása fókuszált ionsugaras
technikával: mikro- és szubmikrométeres méretű
leányásványok tanulmányozása
Berkesi M.1, Szabó Cs.1, Varga G.2, Ratter K.2
1 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET
2 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
martaberkesi@caesar.elte.hu
A Föld köpenyéből származó, néhány mikrométer nagyságú fluidumzárványok feltárása az
egykor migráló fluidumok közvetlen tanulmányozására nyújt lehetőséget. A feltáráshoz egy,
a zárványkutatásban igen új módszert, a fókuszált ionsugaras megmunkálást alkalmaztuk.
A feltárás során a fluidumzárvány mikron és szubmikron méretű szilárd fázisainak
morfológiája, a fázisok térbeli eloszlása (a zárvány üregén belül), valamint térfogatszázalékuk
becsülhető meg. A Bakony—Balaton-felvidéki vulkáni területről származó földköpenykőzetek
zárványainak szilárd fázisai nagy változatosságot mutatnak annak ellenére, hogy a köpenyfluidumok összetételét egyszerű (CO2-gazdag) kémiai rendszernek tételezik fel. A fluidumzárványok Mg-gazdag szilikátokban csapdázódtak. A CO2-gazdag fluidum és a szilikátásvány
reakciójaként Mg-karbonátot (magnezit) és kvarcot azonosítottunk (ábra). Mivel e két
ásvány reakciótermék, a zárvány teljes térfogatához viszonyított térfogatának meghatározásával
a reakciót megelőző fluidum összetételét pontosíthatjuk.
Mindemellett kimutattuk, hogy a CO2-gazdag fluidum nagy szerepet tölt be nyomelemek
köpenyben történő oldásában és szállításában. Ennek közvetlen bizonyítéka a zárvány falát
borító, 100-200 nanométer vékony kőzetüveg film kimutatása (ábra), amely más fluidumzárvány-kutatáshoz alkalmazott technikával nem lett volna lehetséges. A kőzetüveg egykor
a CO2-gazdag fluidum oldott “olvadék” komponense volt nagy hőmérsékleten (~ 1000 ºC). A
rendszer hűlése során az oldott olvadék szételegyedett a fluidumtól. Ezzel egyidőben a
karbonát és a kvarc nukleációja szintén a hőmérséklet csökkenése miatt már megindult.
Ezt a reakciót a szételegyedett olvadék dermedése fagyasztotta be,
megőrizve a CO2-gazdag fluidum
nagy részét a zárványokban. Fontos
kiemelni, hogy ezt a folyamategyüttest a fókuszált ionsugaras technikával lehetett csak megismerni,
amely nagymértékben pontosította
a köpenyfluidumkról rendelkezésre álló eddigi ismeretet.
Fókuszált ionsugárral feltárt ﬂuidumzárvány szekunder elektron képe. A fókuszált
ionsugárral felnyitott zárványban kvarc, karbonát és a zárvány belső falát borító kőzetüveg látható.
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A Budai Termálkarszt forrásbarlangjaiban élő bioﬁlm
közösségek vizsgálata FIB-SEM alkalmazásával
Erőss A.1, Mindszenty A.1, Mádlné Szőnyi J.1, Borsodi A.2, Makk J.2, Havancsák K.3, Varga G.3,
Ratter K.3
1 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET
2 ELTE TTK, BIOLóGIAI INTézET
3 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
anita.eross@gmail.com
A Budai Termálkarszt területén a megcsapolódási zónában található, részben vízzel telített
barlangokban élő biofilm-közösség kettős szerepét mutatták ki korábbi kutatásaink. A mikrobák egyrészt szerepet játszanak a barlangképződésben, másrészt a vas-oxihidroxid felületükön történő kiválasztásával és a termálvizekből származó rádium megkötése révén a vizek
radioaktivitásáért felelősek. Ezen biofilmek pásztázó elekronmikroszkópos vizsgálatának
célja egyrészt a mikrobaközösség morfológiai jellemzése, másrészt a felületükön kiválasztott
vas-oxihidroxid tanulmányozása.
A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok során első ízben alkalmaztuk a FIB technikát biológiai minták esetében. A mintákat steril körülmények között végzett mintavétel után
5 %-os pufferolt glutáraldehid oldattal rögzítettük, majd pufferes mosás után folyékony nitrogénben történő előfagyasztást követően fagyasztva szárítottuk. Ezután a mintákat üveglemezre preparáltuk, majd szénnel gőzöltük. A biofilm minták közül a Török-forrásból
(Gellért-hegy) származó minta esetében a FIB-technikával készített keresztmetszetek vizsgálata alapján előzetesen elmondható, hogy az egyes pálca alakú baktériumok gyakran hosszú
fonalakba rendeződtek, amelyek körül átlagosan 1,5 µm vastagságú, vas-oxihidroxidból álló
burok látható (ábra). A baktériumsejt maga a fonal közepén megfigyelhető üregben volt jelen,
míg a körülötte kialakult „burok” belül
tömöttebb, kívül pedig lazább szerkezetű.
A pásztázó elektronmikroszkóp környezeti üzemmódban történő használata lehetővé tette élő minták vizsgálatát,
közvetlenül mintavétel után. A felvételek a mikrobaközösség morfológiai
gazdagságáról tanúskodnak. A fonalas
szerveződésű mikroorganizmusok mellett számtalan, eltérő méretű, sejtcsoportokat képező egyenes és görbült
pálca alakú sejt volt megfigyelhető.

Vas-oxihidroxid anyagú burokkal rendelkező fonalas
baktériumok FIB-el létrehozott keresztmetszeti képe.
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Középkori nanotechnológia: nem mind arany, ami fénylik történeti fémfonalak FIB/SEM vizsgálata
Gherdán K.1, Weiszburg T.1, Járó M.2, Tóth A.3, Ratter K.4, Zajzon N.5, Bendő Zs.1, Varga G.4,
Szakmány Gy.1
1 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET
2 MNM, MűTÁRGyVéDELMI MóDSzERTANI éS KéPzéSI OSzTÁLy
3 MTA, MűSzAKI FIzIKAI éS ANyAGTUDOMÁNyI KUTATóINTézET
4 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
5 MISKOLCI EGyETEM, ÁSVÁNy- éS FÖLDTANI INTézET
gherdankata@caesar.elte.hu
A nemesfém-fonalakkal beszőtt és hímzett textíliák féltett kincsei a múzeumi gyűjteményeknek.
Több ezer évvel ezelőtt e fonalakat aranyból, vagy arany-ezüst ötvözetből készítették. A középkorban megjelentek az aranyozott ezüst, majd az ezüstözött vagy ezüstözött és aranyozott
réz, és egyéb fémkombinációkból készült fonalak is. Bár a többrétegű fémszalagokat és
drótokat széles körben használták, az aranyozás, ezüstözés pontos módja kevéssé ismert.
Ennek fő oka a felvitt rétegek mérete, ugyanis a felületi nemesfém-bevonatok a legrégebbről
ismert mesterséges nanoﬁlmek közé tartoznak. A kutatás célja e fémfonalak készítéstechnikáinak
megismerése, részben a műtárgyak eredet- és kormeghatározása, részben ezek restaurálhatósága
érdekében, nem elfeledkezve a középkori technológiák dokumentálásáról sem.
A finom szalagok és drótok nanotextúráját fókuszált ionsugaras (FIB) megmunkálás segítségével tártuk fel és a keresztmetszeti felületeken (ábra) SEM+EDX+wDX vizsgálatokat
végeztünk. Meghatároztuk a felületi aranyréteg vastagságát (0 – 395 ± 5 nm), feltártuk a
fonalak rétegszerkezetét (ábra), értelmeztük a tapasztalt texturális és kémiai inhomogenitásokat.
Az aranyozott ezüstszalagok arany-ezüst réteghatárán vizsgálataink a réz- és a higany nanoill. mikroléptékű dúsulásának hiányát igazolták, ami feltehetően az aranyozás hegesztéses
technológiáját jelzi.
Az eredmények megmutatták, hogy a középkori fémfonalak nanoléptékű erős texturális és kémiai inhomogenitása miatt a
korábban használt felületi mikroanalitikai
vizsgálatok mellett nagyon jelentős szerepet
tölthetnek be a FIB/SEM vizsgálatok e mintacsoport pontos készítésmódjának feltárásában.

15. századi hímzőfonal (egy oldalon aranyozott ezüstszalag) ionsugaras megmunkálással kialakított keresztmetszeti felülete (SE kép). A rétegek fentről lefelé: deponált
platina (Pt), továbbá arany (Au) és ezüst (Ag). Szalagszélesség: ~250 μm, vastagság: ~10 μm.
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A primer olvadék- és ﬂuidumzárványok vizsgálatának
jelentősége az alkáli szilikát és karbonatit kőzetek
petrogenezisének megismerésében
Guzmics T.1, Szabó Cs.1, R. Mitchell2, Ratter K.3, Varga G.3
1 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET,
2 LAKEHEAD UNIVERSITy, DEPARTMENT OF GEOLOGy, KANADA
3 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
tibor.guzmics@gmail.com
Kutatásunk célja olvadék- és fluidumzárvány vizsgálatokkal pontosítani a karbonatitok és a
társult alkáli szilikát kőzetek petrogenetikai fejlődését.
Az afrikai Gregory Rift mentén található Kerimasi vulkán afrikandit (klinopiroxén-nefelinperovszkit-magnetit-melilit) és kalciokarbonatit (kalcit-apatit-magnetit-monticellit) mélységi kőzetek elsődleges olvadék- és fluidumzárványait tanulmányoztuk. A zárványok
analitikai és mikroszkópi vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a gazdagodott földköpeny
parciális olvadásával egy karbonáttartalmú Si-szegény és alkáli gazdag magma keletkezett,
amelyből klinopiroxén és nefelin gazdag kőzetek kristályosodtak. E kristályosodás során az
olvadék összetétele folyamatosan változott, amely egy szilikát-karbonát-szulfid olvadékszételegyedést eredményezett. Az olvadékok és a nemelegyedő fluidum cseppjei csapdázódtak a kristályosodó ásványokban (ábra).
A nemelegyedő karbonát- és szulfidolvadék elkülönülhetett a szülőolvadékától és kalciokarbonatitot, valamint Cu-Fe szulfidot kristályosított. A kb. 0.5-1 GPa nyomáson és 1050
o
C-on végbement szételegyedés során a Ca, P és F nagymértékben feldúsult a karbonátolvadékban a többi főelemhez képest. Ez magyarázhatja, hogy Földünkön miért vannak túlsúlyban
a kalciokarbonatitok a Mg- ás Fe-gazdag karbonatitokkal szemben. A karbonatit kőzetösszetételek a bennük lévő olvadékzárványok összetételéhez képest jelentős alkáli deficitet mutatnak, amely az alkáli gazdag ásványok átalakulásával és a kőzetből való utólagos kilúgozódásával magyarázható. A karbonátos
nefelinitmagmából származó, nemelegyedő
szulfidolvadék meghatározó kationjai a Cu
és a Fe, amelyek mellett egyes nemesfémek
(Au, Ag) nagy mértékben dúsulhatnak. Előzetes vizsgálataink szerint a karbonatitokkal együttlétező fluidumok CO2-H2O-NaCl
kémiai rendszert alkotnak és ellentétben a
nemelegyedő olvadékokkal minimális a kapacitásuk a fémek szállításában.

A Kerimasi (Tanzánia) afrikandit perovszkit gazdaásványba csapdázódott olvadékok; nagyfelbontású visszaszórt-elektronkép
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Kristály orientáció térképezés (SEM-EBSD) opak ásványok
és ﬂuidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához
Takács Á.1, Molnár F.1, Dankházi Z.2
1 ELTE TTK, FÖLDRAJz- éS FÖLDTUDOMÁNyI INTézET
2 ELTE TTK, FIzIKAI INTézET
agnes.v.takacs@gmail.com
A kőzet-fluidum kölcsönhatás során keletkező ásványtársulások és azok kapcsolatának vizsgálata az eredeti kőzettel és a kísérő fluidummal lehetőséget nyújt a hidrotermális érctelepek
jellemzőinek és kialakulásának pontosabb megismeréséhez. A kölcsönhatás során létrejött
ásványokban csapdázódott, néhány mikrométeres nagyságú, folyadékkal és gőzzel telt üregek
(fluidzárványok) vizsgálatával a hidrotermális rendszerben jelenlévő fluidum fizikokémiai
tulajdonságai (T, P, sótartalom), valamint e tulajdonságok időbeli és térbeli változásai figyelhetők meg. Az ércásványok többsége azonban opak látható fényben, így fluidzárványaik nem
vizsgálhatók a hagyományos mikroszkópokban. Azonban egyes opak ásványok a közeli infravörös tartományban (NIR) átlátszóknak bizonyulnak.
Magyarországon az infravörös (NIR) mikroszkópia első alkalmazása a Recsk melletti CuAu ércesedés fő ércásványaiban található (enargit, luzonit) fluidzárványok vizsgálata során
valósult meg. Az enargit és luzonit Cu3AsS4 összetételű polimorf ásványok, amelyek közül
az enargit alkalmas a NIR mikroszkópos vizsgálatokra, azonban megfigyeléseink során erősen változó infravörös átlátszóságot tapasztaltunk. A kristályok sok esetben teljesen, vagy
zónákban, illetve szabálytalanul elhelyezkedő foltokban opak tulajdonságúak maradtak még
a NIR mikroszkópban is. A minták vastagsága, valamint kémiai összetételbeli változása nagymértékben befolyásolhatja az infravörös átlátszóságot, azonban az észlelt opacitás egyik jelenséggel sem magyarázható. Mivel az optikai értelemben anizotróp ásványok optikai
tulajdonságai erősen függnek a kristályorientációtól, ezért vizsgáljuk az enargit NIR fényáteresztő képességét az orientáció függvényében.
Az előzetes vizsgálatok során összevetettük az
egyes minták NIR mikroszkópos felvételeit az
EBSD segítségével készített orientációs térképekkel (ábra), majd mikro-spektrofotométer segítségével megmértük az egyes kristályok adott
orientációjú NIR fényáteresztő képességét. Az
eredmények alapján bizonyítottuk, hogy az enargit
kristályorientációja és NIR átlátszósága között öszszefüggés van.

Eltérő orientációjú luzonit rétegekről készült EBSD térkép
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Bio-NMR spektroszkópia
Perczel A., Bodor A., Hudáky I., Láng A., Rovó P., Stráner P., Szalainé Ágoston B.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
perczel@chem.elte.hu
A nagy térerejű (700 MHz) NMR készülékünk segítségével több belsőleg rendezetlen fehérje
(IDP – Intrinsically Disordered Proteins) jellemzését folytatjuk vagy kezdtük meg. A meghatározható NMR paraméterek segítségével ezen fehérjék pontosabb, biológiai szempontból
is releváns, atomi szintű jellemzésén dolgozunk. Megkezdtük például a tubulin polimerizációját katalizáló TPPP/p25, a kiszáradás, fagyás és kisózás ellen védőfaktorként megjelenő
ERD14, a stabilin-2 receptor, illetve a hozzá kapcsolódó Tβ4- fehérjék vizsgálatát. 1H, 15N,
13C, 31P NMR méréseket végzünk nemcsak a szokásos vizes vagy pufferes rendszerekben,
hanem a biológiai szempontból relevánsabb sejtes közegben is.
Új NMR készülékünknek köszönhetően folytatjuk több kis- és közepes-méretű globuláris fehérje, illetve komplexeik oldatfázisú szerkezet- és dinamika-vizsgálatát. A tanulmányozott rendszereink közé tartoznak a 27 aminosavból álló miozin fragmens (M7) és a homodimer dinein
könnyűláncának (DLC), valamint a 45 aminosavból álló miozin-fragmens (MIIA) és a homodimer Ca2+ kötő S100A fehérjék szupramolekuláris komplexei. Elvégezve a szabad miozin fragmensek jelhozzárendelését a megfelelő 13C és 15N izotópjelölt fehérjék segítségével
meghatároztuk a szerkezeti szempontból is fontos Hα, Cα, (Cα-Cβ) kémiai eltolódásértékeket.
A komplexek stabilitásának aminosav-szintű jellemzése érdekében elvégeztük a gerinc –NH–
(2D 1H-15N HSQC) atomok hőmérséklet-függésének és dinamikai paramétereinek (15N T1,
T2, het-NOE) meghatározását. Ezen mérések segítségével megállapítottuk például, hogy kötődéskor az M7-es polipeptid nagyfokú rendezetlensége megszűnik, s β redőzött réteg téralkatot
vesz fel. A DLC-vel történő komplex képzés során a kémiai eltolódásértékek feltérképezése rámutatott arra, hogy a kötődésért a fehérje mely régiója felelős elsődlegesen. Telítésátvitel (STD:
Saturation Transfer Diﬀerence) mérések különböző típusait tesztelve esetünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy az elsődleges kötőrégió a középső hidroﬁl szekvencia. Meghatároztuk
továbbá, hogy ugyanitt a terminális hidrofób oldalláncok irányító hatással bírnak csupán.
A kettes típusú cukorbetegség kezelésében alkalmazott gyógyszer az exendin-4 polipeptid
(Ex4; 39 aminosav). Ennek a makromolekulának több származékát és variánsát terveztük, állítottuk elő, majd mértük meg az oldatfázisú téralkatra jellemző NMR paramétereit. Célunk, hogy
az Ex4-nek a GLP-1 receptorhoz való kötödését, a folyamat szerkezeti és dinamikai tulajdonságainak mélyebb feltérképezést követően nagyobb aﬃnitású és még szelektívebben kötődő származékát tudjuk megtervezni. Első lépésként az N-terminális szakasz építőköveinek
szerkezetstabilizáló szerepét és részletes dinamikai jellemzését végezzük el. Az exendin-4 Cterminális szakaszából származtatott ún. Trp-kalitka motívumot tartalmazó minifehérjék a legkisebb ismert olyan polipeptidek, amelyek önálló téralkattal rendelkeznek, ezért egyben kiváló
modellrendszerek is. Ezen minifehérjék (pl. Tc5b és variánsai) jellemzése a kutatócsoportban
több éve folyó kutatási téma. Ugyanakkor a Trp-kalitka minifehérjék pontos feltekeredési mechanizmusa máig nyitott kérdés, mivel a részlegesen feltekeredett szerkezetek vagy intermedier
állapot(ok) kísérleti megﬁgyeléséhez nagy idő- és térbeli felbontás szükséges.
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Új módszerek ﬂuortartalmú csoportok szerves
molekulákban történő bevitelére
Rábai J., Csapó Á., Harsányi A., Dorkó É., Bodor A.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
rabai@elte.hu
A fluor különös szerepet tölt be a halogének sorában, a többiétől erősen eltérő fizikai-kémiai
paraméterei miatt ezt az elemet Pauling szuperhalogén néven említi. A fluor atom izoszterikus a hidroxil-csoporttal, továbbá van der waals sugara megközelíti a hidrogén értékét, így
szerves vegyületekbe történő beépítése nem okoz jelentős térbeli változást. Ezzel ellentétben,
az ilyen szubsztitúciók alapjaiban változtatják meg a molekula elektronszerkezetét, mivel a
fluor Pauling-féle elektronegativitása legnagyobb az elemek között, míg a C-F kötés disszociációs energiája nagyobb, mint a C-H kötésé. Néhány fluoratom természetes vegyületekbe
történő beépítése a gyógyszer- és az agrokémiai ipar jól használható stratégiája.
Hosszabb szénláncú perfluoralkil-csoportok (pl. Rfn=CnF2n+1, n = 4, 6, 8, 10) céltudatos
beépítése mindennapos eszköz a fluoros kétfázisú katalízis, illetve a fluoros kémia területén.
Legfrissebb becslések szerint csaknem minden ötödik gyógyszerhatóanyag egy vagy több
fluor atomot tartalmaz molekulánként. Így a szerves fluorvegyületek közé tartozik a koleszterinszintet szabályozó Atorvastatin (Pfizer), az antibakteriális Ciprofloxacin (Bayer), a retrovírusok ellen bevethető Maraviroc (Pfizer), a malária kezelésére alkalmazott Mefloquine
(Hoffmann-La Roche) és a rák kemoterápiában használt 5-fluoruracil is.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a legtöbb szerves fluorvegyület szintetikus eredetű, állandóan fejleszteni kell azokat a módszereket, melyek utat nyithatnak számos a fentiekhez
hasonló fluortartalmú hatóanyag-molekula ipari termeléséhez.
Néhány új és hatékony szintetikus eljárást dolgoztunk ki (Eq.1 – Eq.3), melyek révén hoszszabb és rövidebb szénláncú perfluoralkil-csoportok építhetők be a célvegyületekbe
CF3CH2OH, (CF3)2CHOH, (CF3)3COH építőelemek, vagy a perfluoralkil-jodidok (RfnI,
pl. CF3I, C4F9I, C6F13I, C8F17I) legújabb alkalmazásaival.
RfnI + RSH/NaH/DMF → RfnSR [Rfn = alkil-, aril-, 3-(perfluoroktil)-propil-,...]

(Eq. 1)

CF3SiMe3 + O=CH-CO2Et → CF3CH(OSiMe3)CO2Et → CF3CH(OH)CO2Et

(Eq. 2)

{RfnCH2CH(I)Si(CH3)2}2O + Ar-I + KF + NEt3 → (E)-RfnCH=CH-Ar + …

(Eq. 3)

kp.elte.hu / submicro.elte.hu

35

Dinamikus NMR spektrumok leírása kinetikus
Monte Carlo módszerrel
Rohonczy J., Szalay Zs.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
rohonczy@chem.elte.hu
Az NMR spektroszkópia kiváló lehetőséget kínál a
molekulán belüli atomi mozgások tanulmányozására. A molekuláris mozgások lassú tartományában
a cserefolyamatok lehetnek intramolekuláris konformációs mozgások (pl. gyűrűinverzió, forgás),
vagy itermolekuláris magcserék. Mindkét esetben a
makroszkopikusan egyensúlyban lévő rendszert
melegítve a mozgások felgyorsíthatók, amitől az
Cserélődő AB spinrendszer NMR spektrumai
NMR-spektrumvonalak először jellegzetesen kiszékülönböző hőmérsékleteken.
lesednek, összeolvadnak, majd az átlagos környezet(a) egyedi spinhalmazok cseréiből kapott FID-ek
nek megfelelően ismét kiélesednek.
és spektrumok,
(b) száz cserélődő spinhalmaz FID-jeinek és
E spektroszkópiai változások kvantitatív kiértékespektrumainak összege.
lése révén meghatározhatók a cserefolyamatok aktiválási termodinamikai jellemzői. A kiértékelés a
kísérleti spektrumvonalak és a számított görbék illesztésével történik, ahol a számított spektrum előállítása a magspinek csatolódása, valamint a kölcsönhatások időfüggése miatt komoly
kvantummechanikai apparátust igényel.
Célunk olyan kvantummechanikai modell kidolgozása, amely a lassú magcsere- folyamatoknak - pl. gyűrűinverzió, csoportforgás – az NMR spektrumokra gyakorolt jelkiszélesítő
hatását memóriatakarékos módon szimulálja. A modell a lehetséges konformerek hullámfüggvényeinek közös bázisba történő összevonása helyett a konformerek bázisfüggvényeit
egymástól független spinhalmazokban kezeli. Ily módon a számítások memóriaigényét N^4ről N^2-re tudjuk redukálni, ahol N az egy atomi rendszerben lévő, egymással csatoló atommagok számát jelenti. Az atomi átrendeződést kinetikus Monte Carlo szimulációval,
statisztikus alapon vesszük számításba. A szimuláció véletlenszerű molekuláris átrendeződésből származó NMR spektrumok összegzésével közelíti a kísérleti NMR spektrumokat.
Az ehhez szükséges nagyszámú spektrumszámítást párhuzamos programszálak egyidejű futtatásával gyorsítjuk (1. ábra). A módszert Java nyelven, valamint a számítógépekben használatos grafikus processzorok (GPGPU) programozására alkalmas CUDA nyelven
implementáljuk.
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Belső dinamikát tükröző fehérjeszerkezeti sokaságok
előállítása és vizsgálata
Gáspári Z., Ángyán A., Szappanos B., Perczel A.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
szpari@chem.elte.hu
A fehérjemolekulák mint lineáris polimerek a feltekeredés során sok esetben jól meghatározott alakot vesznek fel, és ez a háromdimenziós szerkezet közvetlen összefüggésben áll a
működésükkel, biológiai szerepükkel. Ezt a jól ismert összefüggést egészítik ki az 1990-es
évektől elterjedt, elsősorban NMR-spektroszkópiai eljárások, amelyekkel kísérletesen vizsgálható a fehérjék belső dinamikája, azaz a szerkezetben történő kisebb-nagyobb elmozdulások mértéke és jellege. Míg azonban sokáig a dinamikát csupán a szerkezet járulékos
tulajdonságának tekintették, az utóbbi években előtérbe kerültek azok az eljárások, amelyekkel a tényleges, kísérletesen meghatározott belső dinamikát tükröző térszerkezeti sokaságokat lehet létrehozni. Ezen sokaságok vizsgálata lehetővé teszi a mozgékonyság és a
biológiai funkció, elsősorban az egyéb molekulákhoz való kötődés kapcsolatának beható vizsgálatát. Ugyanakkor a konformációs sokaságok a fehérjeszerkezetek újfajta modelljét is jelentik az egyetlen konformert jelentő hagyománoys, statikus modellekhez képest.
Munkánk során különböző molekulák dinamikus konformációs sokaságait állítottuk elő nukleáris Overhauser eﬀektus alapján mért, távolság jellegű, valamint a ps-ns időskálájú mozgásokra
jellemző rendezettségi paraméterek mint kényszerfeltételek felhasználásával. Ezen sokaságok
esetében azt vizsgáltuk, hogy így együttesen mennyire feleltethetőek meg az NMR-spektroszkópiai mérésekből származó egyéb (sokszor a felhasználtaktól független) paramétereknek. Ehhez
kifejlesztettük a CoNSEnsX (Compliance of NMR-derived Structural Ensembles with eXperimental data) webszervert (http://consensx.chem.elte.hu), amely bemenetként egy szerkezeti sokaságot, valamint különböző NMR paramétereket használ, kimenete pedig a sokaság egészének
a paramétereknek való megfelelése. Szándékunk szerint ez a szerver segítheti jelent a dinamikus
fehérjeszerkezeti sokaságok mint újfajta reprezentációk használatának elterjedését.

Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek előállítása
Sinkó K., Meiszterics A.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
sinko@chem.elte.hu
Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek szol-gél előállítása és szerkezetvizgálata. Kálcium-szilikát kerámia tömbök felületének jellemzése, valamint szimulált testfolyadékban történő áztatásra bekövetkező változás vizsgálata SEM és EDX technikával. Foszfor
bevitelének tanulmányozása különböző foszfortartalmú prekurzorok segítségével, a foszfor
hatásának vizsgálata a kötésszerkezetre FTIR és 31P-MAS NMR technikával.
kp.elte.hu / submicro.elte.hu
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Módszerek fejlesztése kristálynövekedés kinetikai
állandóinak elméleti meghatározásához
Tóth Gergely
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
toth@chem.elte.hu
A számítógépek állandó fejlődése ellenére is a kristálynövekedés mikroszkopikus modellezése ma is csak rendkívül sok közelítés bevezetésével valósítható meg. Egy lehetséges megoldás, hogy a modellezést két részre bontjuk: a kristálynövekedés mikroszkopikus
állandóinak meghatározására, majd ezek alapján mezoszkopikus szimulációkat végzünk.
1) A mikroszkopikus állandó metadinamikával való meghatározás argon folyadék/kristály
rendszeren. Jelenleg a számolásaink értelmezése, publikálása és a módszer elméleti fejlesztése történik.
2) Kristálynövekedési állandók meghatározása mezoszkopikus kristályformára való paraméterillesztéssel. Különböző környezetben kristályosított kalcitformák reprodukálásával
előállítottunk különböző kinetikai paraméterkészleteket. A munka jelenleg a kinetikai állandók és a kristályosítási körülmények közötti kapcsolat értelmezésénél tart.
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Fehérje/fehérje kölcsönhatások vizsgálata
röntgendiffrakcióval
Harmat Veronika
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
veronika@chem.elte.hu
Az ELTE Biokémiai Tanszéken Nyitray László és Pál Gábor csoportja, az MTA Enzimológiai
Intézetben Polgár László csoportja kutatómunkájához kapcsolódóan fehérje komplexek és
multimer fehérjék szerkezetét határoztuk meg röntgendiffrakcióval, amelyekben azt vizsgáltuk, hogy a fehérjék és fehérje domének közötti kölcsönhatások hogyan határozzák meg a
funkciót.
Az LC8 dinein könnyűlánc (DLC) csomóponti fehérje, amely számos, különböző funkcióval
rendelkező fehérjéhez képes kötődni, és ezáltal szabályozni a működésüket. . Homodimer
felépítésű és két egyforma kötőárka van. Partnereinek a kötőrégiói rendezetlenek, és gyakran
coiled-coil régiókhoz kapcsolódnak. Együttműködő partnereink in vitro evolúciós módszerrel a DLC-hez minden eddiginél erősebben kötődő peptideket fejlesztettek ki, amelyeket
funkcionális vizsgálatokban használtak. A peptid coiled-coil régióval kiegészített változata
és a DLC komplexének meghatároztuk a szerkezetét, amellyel szerkezeti alapon tudtuk magyarázni, hogy a kifejlesztett peptid miért képez kedvezőbb kölcsönhatásokat, másrészt a
szerkezetben együtt láthatók az oligopeptid/DLC és az oligopeptid dimert stabilizáló kölcsönhatások.
Az acilpeptid-hidrolázok (APH) két doménből álló szerin-proteázok. A humán változat
memórianövelő gyógyszerek potenciális célpontja, hiányát megfigyelték különböző karcinómákban, más kísérletekben gátlása apoptózist eredményezett. Krisztallográfiai vizsgálataink
során az enzim két különböző globális konformációját figyeltük meg, amiknek segítségével
megállapítottuk, hogy kettős funkciójukat (méretszelektivitás és katalízis) „konformációs
szelekciós mechanizmussal” valósítják meg: Az APH oldatban a nyitott és csukott állapotok
között fluktuál. Nyitott állapotban a katalitikus hely torzult, ezért az enzimreakció nem lehetséges, de a szubsztrát be tud jutni az APH üregébe, ahol a katalitikus hely található. Csukott állapotban a katalitkus hely aktív konformációba kerül, a reakció lejátszódhat, ekkor
azonban nagy méretű fehérjék számára az aktív hely már nem hozzáférhető.
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Szerves kismolekulák előállítása és kiegészítő vizsgálata
CD spektroszkópiával
Deckerné Majer Zs., Hollósi M., Vass E., Illyés E., Láng E.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
majer@chem.elte.hu
1) Kispeptidek és peptidmimetikumok (β-homo-, aza-peptid) szintézise, konformáció-vizsgálata, H-hidas szerkezetek kiroptikai jellemzése
Az elmúlt évtizedek egyik jelentős kutatási iránya a peptidek, fehérjék biológiai funkciójához
kapcsolódik, azaz a kanyarszerkezetek (turn) feltérképezése, valamint a peptidmimetikumok

β-kanyar

γ-kanyar

kutatása. A peptidmimetikumok – pl. a β-homo-aminosavakat tartalmazó β-peptidek - gyógyászati alkalmazása azon tulajdonságuknak köszönhető, hogy növelik a peptidek metabolitikus stabilitását. Ezek biológiai hatásának megértéséhez elengedhetetlen a peptidlánc
aminosav-egységek konformációjának ismerete, melyet legegyszerűbben diamid modellvegyületek spektroszkópiai (ECD,VCD, FTIR) analízisével térképezhetünk fel.
Modellvegyületeink különböző oldalláncú (alifás, aromás, pirrolidin-gyűrűs) α- és β-homoaminosavak származékai.
Eddigi eredmények: α- és β-homo-valin, -prolin, -alanin és –fenilalanin származékok előállítása, ECD-spektroszkópiai vizsgálataik különböző oldószerekben. A kvantumkémiai számítások és a mért spektrumok alapján megállapítottuk, hogy adott oldószerben mely
konformerek dominánsak és elsődlegesen mely konformerek alakítják ki a mért spektrumok
sávkontúrját.
2) Amiloid A4 peptid módosított fragmenseinek és bilógiai hatású oligo peptidek (aza-származékok) konformációvizsgálata ECD spektroszkópiával.
Az Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél az amiloid (fehérjeben gazdag anyag) kórosan
felszaporodik. Az amiloid prekurzor protein (APP) abnormális lebontásából származik a 3942 aminosavból álló polipeptid, az A4 Az APP 592-601 fragmense tartalmazza a Met-Asp
596-597 peptidkötést, amelynek hidrolízise az A4 peptid szabad N-terminálisá – ennek
döntő szerepe van a konformáció változásban. Az APP 592-601 és ennek Asp597 helyzetben
módosított származékait (D-Asp, iso-Asp) vizsgáltam ECD spektroszkópiával. A vízben mért
spektrumok poli-prolin II és/vagy rendezetlen szerkezetre engednek következtetni, míg a
trifluoretanolban történt mérések a béta-szerkezetek arányának növekedését mutatják. A
három szekvencia-analóg más-más konformer-arányt/rendezettségi fokot mutat.
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Királis polikondenzált heterociklusos vegyületek
előállítása, szerkezet-felderítése és gyűrűinverziójának
tanulmányozása NMR spektroszkópiával
Csámpai A.
ELTE TTK, KéMIAI INTézET
csampai@chem.elte.hu
A kutatómunka során előállítottunk egy sor változatos, polikondenzált heterociklusos vegyületet, köztük hét-, nyolc- és kilenctagú gyűrűket tartalmazó, centrális-és konformációs
kiralitással egyaránt rendelkező származékot, melyek hasznos biológiai hatásokkal is rendelkezhetnek, esetleg terápiás hatóanyagok kifejlesztéséhez szolgálhatnak, mint ígéretes
alapszerkezetek.
Enantioszelektív eljárást dolgoztunk ki planárisan királis ferroceno[d]piridazinok szintézisére, melyek egy új fémorganikus gyűrűrendszer első képviselői. A preparatív munka
során a szerves- és fémorganikus kémia eszköztárának széles körét, többek között változatos
cikloaddíciós-, kondenzációs-, szubsztitúciós- és vázátrendeződéssel járó reakciókat, katalitikus módszereket, mikrohullámú besugárzást, valamint sztereoszelektív metallálási eljárást követő funkcionalizálásokat alkalmaztunk. Sok esetben a reakciók mechanizmusát,
ezzel összefüggésben egyes kiindulási anyagok szerkezete és reakciókészsége között tapasztalt összefüggéseket kvantumkémiai számításokkal értelmeztük. A feltárt összefüggések
irányt szabtak a további preparatív munkának is.
Mivel az alkalmazott szintetikus lépések során rendkívül változatos konstitúciós-és térszerkezetek jöhetnek létre, mindemellett néhány esetben nem a várakozásnak megfelelő molekula képződött, a kutatásban kiemelkedő szerep jutott a szerkezet-felderítésnek, így a
spektroszkópiai módszereknek, elsősorban a multinukleáris- és kétdimenziós NMR technikáknak. Ezek lehetővé tették, hogy a kémiai reakciók törvényszerűségeinek ismeretében
várt alternatív gyűrűrendszerek és térszerkezetek között egyértelműen dönteni lehessen. A
szimmetrikus konstitúcióval, így csak konformációs kiralitással rendelkező, nyolc- és kilenctagú gyűrűs pirazolodiazoninok- és diazocinok konformációs stabilitását, ill. racemizációval járó gyűrűinverzióját dinamikus NMR módszerrel tanulmányoztuk. A különböző
hőmérsékleteken kapott 1H-NMR spektrumok alapján meghatároztuk az inverziónak a tagszámtól- és szubsztituensektől függő aktiválási paramétereit. Ezen értékek és elméleti modellezéssel kapott eredmények összevetése alapján meghatároztuk az említett
gyűrűrendszerek inverziójának a mechanizmusát.
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Utószó
Havancsák Károly
Centrumban a tudás. Ezt a címet kapta az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” TÁMOPpályázat 2. alprojektjének nyílt napja. Többértelmű cím ez, remélve hogy vendégeink és a
kiadványunk olvasói jól értik majd ezt a többértelműséget.
Egy ilyen, az eddig elért eredményeket bemutató konferencia során természetes, hogy a
tudás, a tudomány kerül a középpontba. Remélhetőleg ezt a törekvést ez a kiadvány is kellőképpen
tükrözi. Másrészről, munkánk eredményeképpen, létrejött a Nagyműszeres Kutató Centrum,
és a cím erre is szeretné ráirányítani a ﬁgyelmet. Az eredmények mutatják, jó döntésnek
bizonyult az, hogy a pályázat során a beszerzésekre fordítható forrásokat nem elapróztuk,
hanem néhány nagyberendezés beszerzésére fordítottuk. Eszközeinket és tudományos ismereteinket egy centrumba egyesítjük. A Centrumban vegyészek, ﬁzikusok, biológusok, a
földtudomány művelői, régészek, informatikusok működnek együtt. A Centrum hivatalosan
2011. november 24-én alakul meg, de azt kell látnunk, hogy valójában az eddigi közös munka
szülötte, és mint ilyen, a gyakorlatban hónapok óta működik. A Centrum egy virtuális egyesülés,
és szándékaink szerint egy új munkaforma. Az eddig jobbára elszigetelten tevékenykedő tudományágak a Centrumban együttműködve dolgozhatnak. Ez az együttműködés szükségszerű
is, hiszen egyre világosabban látszik, hogy a tudományágak fejlődése során erősödik az interdiszciplináris jelleg. Különösen igaz ez a nanotechnológiára, amelynek művelése egyike a
Centrum megfogalmazott céljainak. A pályázatban beszerzett nagyberendezéseinknek hatékony
felhasználása is szükségszerűvé tette, hogy használatuk a Centrumon belül valósuljon meg.
Azt reméljük, hogy a Centrum nem pusztán sikeresebb, hatékonyabb tudományos munkaszervezést eredményez, hanem további egyetemen belüli és külső együttműködéseket is
generál. Ennek első jelei máris tapasztalhatók. Új eszközeink és a Centrumba egyesített
tudás vonzerővel bír, és ez eddig is több hazai és nemzetközi együttműködést eredményezett.
Példaként említhető a Technoorg Linda Kft-vel kötött együttműködési megállapodás. Ez a
cég egy olyan sikeres hazai kisvállalkozás, amelynek saját fejlesztésű ionsugaras felületmegmunkáló berendezését a világ szinte minden jelentősebb kutatóintézetében és félvezetőgyártó üzemében használják. A cég felismerte azt, hogy a Centrum új pásztázó elektronmikroszkópja hazai viszonylatban páratlan, de Közép-Európában is ritka kutatási lehetőséget
biztosít, amelynek eredményeképpen nemcsak új tudományos eredmények születhetnek,
hanem olyan új felismerések is, amelyek a cég számára új piaci szegmens meghódítását jelentheti. Ez a már működő együttműködés jól példázza azt, hogy milyen lehetőségeket rejt
magában a Centrum. Azt reméljük, hogy világszínvonalú eszközeink és a Centrumban
képviselt tudás további hasonló együttműködéseket eredményez.
A kiadványunkban bemutatott eredményeink is jól tükrözik, hogy a tudományágak együttműködése a részeket erősítő szinergiát jelent. A pályázati munka valamivel több, mint egy
esztendeje alatt munkatársaink több mint 150 referált folyóiratban megjelenő közleményt
publikáltak, és számos tudományos és ismeretterjesztő előadásban mutattuk be eredményeinket.
A nyomtatott és elektronikus sajtó is több esetben adott hírt munkánkról.
Egy ilyen nyílt nap, és egy korlátozott méretű kiadvány természetesen csak bepillantást
enged a munkánkba. Bővebb információt kaphat az érdeklődő az alprojekt honlapján,
amelynek címe: submicro.elte.hu.
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