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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A rákbetegségek világszerte a vezető halálokok közé tar-
toznak, és a 2012-ben regisztrált 14 millió új megbetegedés 
várhatóan eléri a kb. 22 millió/év számadatot a következő 
két évtizedben. A rezisztencia jelentős szerepet játszik a 
kemoterápia sikertelenségében; sürgető szükség van új 
terápiás stratégiák kidolgozására. Kutatócsoportunk ter-
mészetes anyagokat alapul véve igyekszik új kémiai meg-
közelítésekkel hozzájárulni a rák és különösen a multidrog 
rezisztens rák elleni küzdelemhez. Ennek során olyan ter-
mészet által inspirált kémiai szerkezetek előállítása a célunk, 
amelyek képesek rezisztens tumor sejteket kemoterápiás 
szerekre érzékenyíteni, s amelyek így nem toxikus adjuváns 
szerekként lehetnek alkalmazhatóak. Érdekes természetes 
anyagok széles skáláját használjuk kiindulási anyagként, pl. 
jól ismert növényi antioxidánsokat, anabolikus étrend-ki-
egészítőként használt rovarhormonokat stb. Ennek, és in-
tenzív nemzetközi együttműködéseinknek köszönhetően 
inspiráló multidiszciplináris légkör várja a munkánkhoz 
csatlakozni kívánó jelölteket.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Növényi anyagok extrakciója és előállítása, valamint ezek 
egyszerű kémiai reakciókkal történő szerkezeti módosítása, 
természetes anyag kémiában használt változatos elvá-
lasztástechnikai módszerek: analitikai és preparatív HPLC, 
szuperkritikus fluid HPLC (SFC), centrifugális megoszlásos 
kromatográfia (CPC), rotációs rétegkromatográfia, rétegk-
romatográfia (TLC) és oszlopkromatográfia, szerkezetvizs-
gálat spektroszkópiás módszerekkel (NMR, MS, UV-VIS).
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