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VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

A fehérjék másodlagos és harmadlagos térszerkezettel jellemzett, egyedi aminosav sorrenddel (elsődleges szerkezettel) rendelkező polipeptid láncok, melyek specifikus biofizikai, biokémiai, élettani folyamatok kulcsszereplői (nota
bene egyre több határozott térszerkezet nélkül működő
fehérje válik ismertté napjainkban…). A funkcióhoz sokszor
elengedhetetlen nem aminosav-természetű alkatrészek –
kofaktorok – jelenléte is. A látható fénnyel gerjesztett fehérjék (ld. látás, fényérzékelés), illetve az elektrontranszportban résztvevő ú.n. redox fehérjék (pl. citokrómok), melyek
szintén színesek, jó példák erre. Csoportunkban ilyen színes
fehérjék tulajdonságait, élettani szerepét, működését tanulmányozzuk, kihasználva azt a lehetőséget, hogy a működés
közben fellépő szerkezetváltozásaik általában nyomon követhetők a színük, azaz az ú.n. abszorpciós spektrumuk statikus vagy gyors időfelbontással végzett mérésével. A színes
(azaz ú.n. kromofórral rendelkező), illetve a redox fehérjék
nemcsak az élettanihoz hasonló környezetben, hanem attól
eltérő, mesterséges környezetben is mutathatnak érdekes
vagy akár hasznos tulajdonságokat. Biofotonikai, ill. bioelektronikai alkalmazások képzelhetők el fotonikus kristályok
vagy félvezetők és bizonyos fehérjék megfelelő illesztéséből. Vizsgáljuk ezért porózus szilíciumból előállított fotonikus kristályok (a fény hullámhosszának mérettartományába
eső periodikus rendszerek) és fehérjék kölcsönhatásait is.
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ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
Fehérjék termeltetése és tisztítása, statikus és kinetikus
spektroszkópiai technikák, elektrokémiai technika (voltammetria), porózus szilícium fotonikus minták előállítása és
funkcionalizálása, impulzuslézeres laboratórium vezérlése,
Matlab programnyelv.
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