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A kutatás előzményei

Az  orvostudomány  számára  kiemelkedő  fontosságú  az  élettani  folyamatok
molekuláris szintű feltérképezése. Erre az igényre új diagnosztikai, valamint terápiás
megoldások adnak választ, ami magával hozza új típusú anyagok,  anyagi rendszerek
megjelenését.  Az  utóbbi  években  a  nanotechnológiának köszönhetően  a  klasszikus
kémiai termékekhez képest új termékcsaládok jelentek meg, melyek igen változatos
alkalmazási területeken nyújtanak hatékony, gazdaságos megoldást. Kiemelendő ezek
közül a biológiai képalkotás.

Különböző módszerek (fluoreszcens mikroszkópia, áramlási citometria, in vivo
képalkotás)  segítségével  lehetséges  különböző  biológiai  mátrixokban  kimutatni  a
kutatás és az alkalmazás szempontjából fontos komponenseket, vagy a rendszerbe vitt
szintetikus  anyagokat.  Továbbá  lehetőség  van  terápiás  képalkotásra,
szubmikroszkopikus  folyamatok  követésére,  sejtorganellumok  jelölésére,  valamint
betegségek diagnosztizálására. 

Munkahelyemen,  az  MTA  TTK  egykori  intézetében,  a  Molekuláris
Farmakológiai  Intézet  Biológiai  Nanokémia  Osztályán  a  kutatás  új  típusú,
biokompatibilis nanorendszerek előállítását és széleskörű   ̶  elsősorban fiziko-kémiai
jellemzését    ̶ célozta  meg.  A  kutatócsoport  tagjai  szervetlen  és  szerves
nanorészecskékből  álló  összetett  rendszereket  hoztak  létre,  amelyek  az  irányított
hatóanyag leadás mellett a szöveti eloszlás tanulmányozására is alkalmasak voltak. Az
osztály egyedi nagyberendezései lehetőséget biztosítottak újonnan előállított anyagok
tulajdonságainak  leírására.  A  fagyasztva  töréssel  kombinált  transzmissziós
elektronmikroszkópia lehetővé teszi nanorendszerek morfológiai vizsgálatát. A kis és
nagyszögek tartományba kiterjesztett röntgenszórási és diffrakciós technika alkalmas a
szerkezet  meghatározására  az  atomi  és  nanoméretek  skáláján.  A  reflexiós  feltéttel
felszerelt infravörös rezgési spektroszkópia alkalmazható atomi szintű kölcsönhatások
megfigyelésére.

Célkitűzések

Az arany kvantum klaszterek (AuQC) a nanoanyagok új csoportját képviselik.
Ezek az anyagok fotolumineszcenciát mutatnak a látható tartományban. Nagy előnyük
a szerves fluorofórokkal és a félvezető kvantum pontokkal szemben, hogy nagyfokú
stabilitással  rendelkeznek  és  mindemellett  biokompatibilisek,  ebből  adódóan
fotolumineszcencián  alapuló  biológiai  képalkotási  technikákhoz  jeladó  ágensként
felhasználhatóak. Munkám során ilyen típusú  nanoanyagokat kívántam előállítani és
tanulmányozni.



Doktori  munkámban  az  L-cisztein  és  a  tetrakloro-aurát  kémiáját  kívántam
vizsgálni,  fókuszálva  a  két  vegyület  vizes  közegű  reakciójában  lejátszódó
szupramolekuláris folyamatokra. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy alkalmas-e
az  L-cisztein  a  reakcióban  bifunkciós  reagensként  viselkedve  elősegíteni
fotolumineszcens arany termékek létrejöttét.

Különböző fehérjéket és peptideket terveztem tanulmányozni, hogy felderítsem,
hogyan reagálnak a tetrakloro-auráttal vizes közegben. Szerettem volna választ kapni
arra a kérdésre, hogy melyek azok a közös tulajdonságai a különböző fehérjéknek és
peptideknek, melyekkel a reakció arany klaszterek képződéséhez vezet. 

Célom  volt  megállapítani,  hogy  a  cisztein  és  a  tirozin  oldalláncok  szerepe
kitüntetett-e,  kizárólagos-e  a  reakcióban.  Ezen  túlmenően  a  nanoklaszterek
képződéséhez vezető reakciók részfolyamatait kívántam feltárni.

Vizsgáltam  az  arany  klaszterek  viselkedését  biomimetikus  környezetben,
multilamellás  liposzómás  modellrendszert  alkalmaztam.  Elemeztem  a  különböző
kölcsönhatásokat, valamint a klaszterek beépülésének következményeit.

Alkalmazott módszerek

Az arany kvantum klasztereket fehérjék és peptidek felhasználásával állítottam
elő  vizes  közegben.  A  termékek  emissziós  tulajdonságait  steady-state,  valamint
időfelbontásos fotolumineszcencia spektroszkópia segítségével vizsgáltam. Az egyéb
optikai  jellemzőket  UV-látható  spektroszkópiával  jellemeztem.  A  molekuláris
szerkezetet és az abban végbemenő változásokat Fourier-transzformációs infravörös
(FTIR)  spektroszkópiával  tanulmányoztam.  A  nano-  és  kristályszerkezetet  kis-  és
nagyszögű röntgenszórás kombinációjával térképeztem fel; a változások követésére ezt
a módszert időfeloldásos módban is alkalmaztam. A kísérleti szerkezetvizsgálatokat
molekulamechanikai  szimulációkkal  egészítettem ki.  A kémiai  összetétel  és  állapot
analízisét  röntgen-fotoelektron  spektroszkópia,  valamint  induktív  csatolású  plazma-
optikai elektron spektroszkópia alkalmazásával valósítottam meg az MTA Anyag és
Környezetkémiai  Intézet  munkatársai  segítségével.  A  minták  képi  megjelenítése
fagyasztva  töréssel  kombinált  transzmissziós  elektronmikroszkópiával  történt.
Liposzómás  rendszerek  esetében  a  fázisátalakulásokat  differenciális  pásztázó
kalorimetriával jellemeztem.

A kutatás eredményei

A  tetrakloro-aurát  és  az  L-cisztein  reakciója  során  az  irodalomban  leírt
szubsztitúciós  és  redukciós  lépések  mellett  szupramolekuláris  folyamatok  is
lejátszódnak.  A kiindulási  anyagokat  megfelelő  arányban elegyítve,  inkubálás  után



(szobahőmérséklet  és  75°C  közötti  tartományban)  egy  eddig  nem  ismert
fotolumineszcens,  a  látható  spektrum  narancssárga  tartományában  lumineszkáló
termék kialakulását figyeltem meg, melyet az (AuCys)n

β szimbólummal jelöltem. Az
(AuCys)n

β képződését egy nem emittáló prekurzor létrejötte előzi meg, amelyből az
átalakulás  spontán  végbemegy.  A  cisztein  szupramolekuláris  viselkedése  több
szempontból  is  eltér  azoktól  a  megfigyelésektől,  melyeket  korábban  a  glutation
esetében leírtak.

XPS és ICP-OES technikák segítségével megállapítottam, hogy összetételét
tekintve  az  (AuCys)n

β (AuCys)n polimerekből  áll.  A  kvalitatív  XPS  eredmények
egyértelműen  igazolták,  hogy  a  cisztein  aranyhoz  a  kénatomokon  keresztül
kapcsolódik.

SAXS  módszerrel  bizonyítottam,  hogy  a  termék  szuperrács  szerkezettel
rendelkezik.  A  rétegek  közötti  távolság  jellemzően  1,3  nm.  Molekulamechanikai
szimulációk  segítségével  igazoltam  a  feltételezést,  miszerint  a  rétegeket  fűrészfog
alakú polimerek alkotják, melyeket a rétegek síkjában aurofil erők tartanak össze, a
rétegek  közötti  kölcsönhatásokért  pedig  a  ligand  molekulák  amino-  és
karboxilcsoportjai között kialakuló hidrogénkötések és sóhidak felelősek.

A  fotolumineszcencia  spektroszkópiát  az  időfeloldásos  SAXS  technikával
kombináltam. Ezt az összetett módszert arra használtam fel, hogy nyomon kövessem
az (AuCys)n

β létrejöttét. Az eredmények azt mutatták, hogy pozitív korreláció van a
többréteges  struktúra  jelenléte  és  az  emissziós  intenzitás  között.  Ez  azzal
magyarázható, hogy a rétegek kialakulása és szuperrácsba rendeződése a kapcsolódási
pontok magas száma miatt szimultán megy végbe. Az (AuCys)n

β termék egy ígéretes
kiindulópont új típusú fotolumineszcens arany termékek előállításához.

A)  Az  (AuCys)n
β emissziós  (folytonos  vonal)  és  gerjesztési  spektruma

(szaggatott  vonal);  a  jobb  fölső  sarokban  a  termék  UV-Vis  spektruma;  B)  Az
(AuCys)n

β szuszpenzió UV lámpa alatt (350 nm-en gerjesztve)



Az arany kvantum klaszterek biomolekulákon alapuló előállítási stratégiáját
fehérjék,  peptidek,  valamint  aminosav  keverékek  felhasználásával  vizsgáltam.  A
klaszterek keletkezését fotolumineszcencia spektroszkópia segítségével mutattam ki:
vizsgáltam az emissziós csúcsok jelenlétét a spektrum vörös tartományában, valamint
az arany klaszterekre jellemző, μs-os nagyságrendű emissziós élettartamot. 

A különböző molekulákkal végzett kísérletek bizonyítékot szolgáltattak arra a
korábbi  feltételezésre,  hogy  a  cisztein  és  a  tirozin  oldalláncok  felelősek  a
klaszterképződésért.  A  cisztein  metioninnal,  valamint  a  tirozin  triptofánnal  nem
helyettesíthető.

Az  eredmények  ismeretében  lehetséges  eddig  még  nem  használt  fehérjék
alkalmazása arany klaszterek előállítása és stabilizálása céljából. Lehetséges továbbá
mesterséges peptidek tervezése is az adott feladatra. A megfelelő bifunkciós reagens
megválasztása  során  az  alábbiakat  kell  figyelembe  venni:  egyrészt  a  molekula
tartalmazzon cisztein és tirozin oldalláncokat, másrészt képes legyen a konformációját
megváltoztatni  annak  érdekében,  hogy  a  klaszterképződéshez  templátként
szolgálhasson, valamint hogy elősegítse az intramolekuláris reakciók lejátszódását. A
cisztein oldalláncok szabad tiol és diszulfid híd formájában egyaránt jelen lehetnek. 

A fehérjék és peptidek esetében a reakció kimenetele a reaktánsok arányának
függvénye.  Ez  az  AuI diszproporcionálódásával  hozható  összefüggésbe.  A
klaszterképződés szempontjából lényeges paraméter a kritikus np:nAu molarány, melyet

c-vel  jelöltem.  Arany  kvantum  klaszterek  abban  az  esetben  keletkeznek  egy
klaszterképzésre  alkalmas biomolekula  és  a  tetrakloro-aurát  reakciójában,  ha  np:nAu

nem kisebb,  mint  c.  A  c paraméter  értéke  az  irodalmi  adatok és  saját  kísérletek
alapján  fordítottan  arányos  az  egy  molekulában  található  cisztein  oldalláncok
számával.

Szabad  L-ciszteint  és  L-tirozint  tartalmazó  aminosav  keverékek  esetében
azonos  körülmények  között  arany  kvantum  klaszterek  képződése  nem  volt
kimutatható.

Vizsgáltam azt is, hogy milyen részfolyamatok tehetők felelőssé a klaszterek
képződéséért. Ennek alapján a klaszterek kialakulása három egymást követő fázisra
tagolható.  A felvezető fázisban a fehérje  cisztein oldalláncai  és  az  aranysó közötti
reakció  játszódik  le.  A  folyamat  későbbi  fázisai  akkor  kezdődnek,  amikor  a
rendszerhez hozzáadjuk a nátrium-hidroxidoz.  A fehérje feltekeredés által  dominált
fázisban  a  nem-tiolkötött  arany  atomokat  a  tirozin  oldalláncok  redukálják.
Megkezdődik  az  önszerveződés,  és  további  változások  történnek  fehérje
konformációjában.  Az  utolsó  fázisban  a  fehérje  szerkezete  rögzül,  és  a
klaszterképződés folyamata az atomi átrendeződéstől válik függővé.



A BSA fehérjével stabilizált  arany kvantum klaszterek (AuQC@BSA) és a
sejtmembránhoz  hasonló  szerkezetű  sokrétegű  foszfolipid  kettős  rétegek  közötti
kölcsönhatást  vizsgálva  azt  tapasztaltam,  hogy  a  nanoklaszter  spektrális
tulajdonságainak  változásai  mellett  a  vezikuláris  mátrix  nanoszerkezete
nagymértékben átalakul.  A rendszer szerkezete nagyfokú szabályosságot mutat, egy
szuperrács  struktúra  figyelhető  meg,  melynek  jellemző  periódus  távolsága
számottevően  nagyobb,  mint  a  hidratált  DPPC  rendszer  esetében  mért  értékek.  A
hőmérséklet növelésével a periódus távolság monoton növekedést mutat. A koherens
struktúra a Ca2+-DPPC, valamint a Ca2+-AuQC@BSA kölcsönhatások következtében
alakul ki.

A  különböző  hőmérsékleten  végrehajtott  mérések  alapján  az  emissziós
tulajdonságok  és  a  rétegszerkezet  közötti  kapcsolat  figyelhető  meg.  Az  effektus
hátterében  a  fehérje  konformációjának  változása,  valamint  a  lipid  kettős  rétegek
fázisátalakulásának együttes  hatása áll.  Az emissziós  hullámhossz változása a lipid
komponensek,  míg  az  intenzitás  változása  pedig  a  fehérje  viselkedésével  hozható
kapcsolatba.

A  klaszter-fehérje  konjugátumok  beágyazása  a  lipid  rendszerbe  egy
egyszerűen  megvalósítható  stratégia,  melynek  segítségével  lehetséges  elkerülni  a
fotolumineszcens részecskéket érő külső környezeti hatásokat, nem kívánt reakciókat.
Az előállított  rendszer  hőmérsékletfüggő tulajdonságai  hasznosíthatók lehetnek egy
potenciális molekuláris hőmérséklet szenzor megalkotásában. Az eredmények továbbá
rámutatnak egy lehetséges kölcsönhatásra a biológiai membránok és az AuQC@BSA
részecskék között in vivo, valamint in vitro körülmények mellett.



Tézisek

1
Tetrakloro-aurátot L-ciszteinnel reagáltatva, új fotolumineszcens nano anyagot

állítottam elő.  Szobahőmérséklet  és  75°C közötti  hőmérséklettartományban narancs
színben emittáló, 1,3 nm periodikus távolságú, réteges szerkezetű anyag képződését
figyeltem meg, amelyben a képződő összefüggő szemcsék átlagos vastagsága 8 nm. A
fotolumineszcens  anyag  a  prekurzorok  elegyítése  után  azonnal  képződő,  nem
fotolumineszcens,  sárga  színű  anyag  spontán,  időben  elhúzódó  átalakulásával
képződik. Az új anyag réteges szerkezetének kialakulása együtt jár a fotolumineszcens
tulajdonság megjelenésével.  Bizonyítottam, hogy a rétegeket stabil kohéziós aurofil
kötések, valamint a cisztein funkciós csoportjai közötti hidrogénhidak és ionos kötések
tartják össze. Az 1:1 arany és a cisztein arányú rendszerben az arany +1 és 0 közötti
oxidációs állapotban van. Megmutattam, hogy az új termék tulajdonságai eltérnek a
már ismert Au-L-glutation összetételű anyagétól.

2
Fotolumineszcens arany klaszterek képződését  vizsgáltam fotolumineszcencia

spektroszkópia  segítségével.  Fehérjék  (hialuronidáz-3,  marha  szérum  albumin,
tripszin,  concanavalin  A),  peptidek  és  aminosav  keverékek  felhasználásával
megállapítottam, hogy fotolumineszcens termék képződésének szükséges és egyben
elégséges feltétele, hogy a makromolekulák polipeptid gerincében tirozin és cisztein
oldalláncok legyenek jelen. A klaszterképződésben a fehérjék és peptidek aminosav
szekvenciája nem játszik szerepet. A cisztein oldalláncok szabad tiol és diszulfid híd
formájában egyaránt jelen lehetnek. A cisztein metioninnal, a tirozin triptofánnal nem
helyettesíthető.  Szabad  L-ciszteint  és  L-tirozint  tartalmazó  aminosav  keverékek
felhasználásával kvantum klaszterek nem keletkeznek.

3
Felismertem,  hogy  a  klaszterek  képződésében  alapvető  szerepet  játszik  a

prekurzorok  molaránya.  Definiáltam egy  kritikus  fehérje:arany  (vagy  peptid:arany)
molarányt (c), amely ahhoz szükséges, hogy klaszterek képződjenek. A c paraméter
értéke  az  irodalmi  adatok  és  saját  kísérletek  alapján  fordítottan  arányos  az  egy
makromolekulában található cisztein oldalláncok számával. Klaszterképzésre alkalmas
biomolekula  és  a  tetrakloro-aurát  reakciója  abban az  esetben vezet  arany kvantum
klaszterek képződéséhez, ha a fehérje:arany (vagy peptid:arany) molarány nem kisebb
mint  c.  Ellenkező  esetben  arany  nanorészecskék  keletkeznek.  A  BSA  fehérjével
kapcsolatos  molekulamechanikai  számítások  valamint  IR  vizsgálataim  alapján



megállapítom,  hogy  a  szupramolekuláris  önszerveződéssel  járó  fotolumineszcens
termék kialakulása a fehérje konformációváltozásával jár együtt.

4
Fotolumineszcens arany-BSA összetételű klasztereket építettem be foszfolipid –

víz összetételű multilamellás rendszerébe. A klaszterek beágyazódását a multilamellás
rendszer  szerkezetváltozásának  megfigyelése  alapján,  valamint  a  héjrendszer
morfológiai  változásáról  közvetlen  képi  információt  szolgáltató
elektronmikroszkópiával bizonyítottam.  A klaszterek és a lipid fázis közötti kohéziót
Ca2+ ionok  segítségével  biztosítottam.  Megállapítottam,  hogy  a  klaszterek
fotolumineszcens  tulajdonságukat  a  rögzítést  követően,  beágyazott  állapotban  is
megőrzik. A kötött állapotot a fotolumineszcens emisszió maximumhelyének a szabad
arany kvantum klaszterek spektrumához viszonyított kékeltolódása jelzi.

5

Megállapítottam,  hogy  az  arany-BSA  klaszterek  beágyazódása  a  foszfolipid
rendszer  termotróp  szerkezeti  sajátságait  nagy  mértékben  megváltoztatja,  a  nagy
mértékű  réteg – réteg korreláció (szabályosság) megtartásával új nano-szuperstruktúra
jön  létre.  Az  arany  klaszterek  spektruma  az  emberi  testhőmérséklethez  közeli
tartományban  hőmérsékletfüggést  mutat.  A  klaszterek  emissziós  hullámhosszának
hőmérséklet  hatására  bekövetkező  változását  magának  a  klaszter-fehérje
konjugátumnak  és  a  lipid  kettősréteg  környezet  összetett  kölcsönhatásának
tulajdonítom.  Az  emissziós  intenzitás  változását  a  fehérje  konformációjának
változásával hozom összefüggésbe.
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