
SZENT-GYÖRGYI MENTOROK PÉCSSZENT-GYÖRGYI MENTOROK PÉCS

Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Cím: 7624 Pécs, Honvéd u. 1.

KUNSÁGI-MÁTÉ SÁNDOR

KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Bioaktív molekulák transzportjában a gyenge molekuláris 
kölcsönhatások meghatározó szerepe abban rejlik, hogy 
egyrészről a transzport során egyes óriásmolekulákra 
történő adszorpció moderálja a végső hatást, másrészről 
befogadó molekulák alkalmazásával a bioaktív anyagok 
oldhatóságának – így transzportjának – szabályozása mel-
lett azok szelektív érzékelése is megvalósítható. A kémiai 
egyensúlyokra vezető gyenge molekuláris kölcsönhatá-
sokra a sztereokémiai és a szerkezetből adódó okok mellett 
a molekuláris környezet és a hőmérséklet is jelentős hatást 
gyakorol. Utóbbi években befogadó és bioaktív molekulák 
komplexeire vonatkozóan leírtuk a molekuláris környezet 
tömbfázisra jellemző paramétereinek hatását, vizsgáltuk a 
víz, mint meghatározó molekuláris környezet szerkezetét. 
Egyes esetekben target-speci� kus terápiás alkalmazások-
hoz kapcsolódóan antioxidáns, gyulladáscsökkentő mel-
lékhatást vizsgáltunk. Célunk a befogadó molekulákkal 
megvalósított molekuláris csomagolásnak egyes gyógyszer 
hatóanyagok stabilitására, szabályozott, target-speci� kus 
’elengedésére’, ebben a mikroszolvatáció szerepére vonat-
kozó vizsgálatok végzése, valamint kapcsolódó általános 
mechanizmusok felderítése.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Gyenge molekuláris kölcsönhatások vizsgálata (mérések 
és kiértékelések) � uoreszcenciás (steady-state, anizotrópia, 
� uoreszcencia élettartam, anizotrópia élettartam, oldó-
szer-relaxáció) módszerekkel. Fehérjedinamika vizsgálata 
pásztázó és izoterm kalorimetriás módszerekkel. Rezgési 
spektroszkópia pásztázó Raman spektrométerrel, felület 
(Surface Enhanced Raman Specroscopy, SERS) és csúcs-erő-
sített (Tip Enhanced Raman Spectroscopy, TERS) Raman 
spekroszkópia. Elméleti kémiai modellezések személyi és 
szuperszámítógépeken Hyperchem és Gaussian program-
csomagokkal.
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