
Kutatások a PTE GyTK
Gyógyszerészi Kémiai Intézetben



A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben 
folyó kutatómunka:
• Kalkonok és kalkonanalógok fizikai-kémiai tulajdonságai és

biológiai hatásai közötti szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata

• Gyógyszervegyületek, valamint bomlástermékeinek és
metabolitjainak mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai
eljárások fejlesztése és alkalmazása.

• Gyógyszervegyületek vékonybéltranszportjának és meta-
bolizmusának vizsgálata.
Diabétesz hatása a vegyületek vékonybél transzportjára és 
metabolizmusára.

• Benzilidén-piperidon származékok, valamint pirimidinon
szerkezeti elemet hordozó új heterociklusok szintézise és
farmakológiai vizsgálata



TDK témakörök:
Benzilidén-piperidon származékok szintézise és farmakológiai 
vizsgálata

Pirimidinon szerkezeti elemet hordozó egy-, két- és többgyűrűs új 
heterociklusok szintézise és farmakológiai vizsgálata

• A cél olyan vegyületek előállítsa, melyek
ígéretes antiproliferatív és/vagy antioxidáns
tulajdonságokkal bírnak.

• A vegyületcsaládok származékait többek
között Michael-addíciós, Dieckmann-
kondenzációs, aldol-kondenzációs, izoa-
romatizációs, hidrogénezési-dehidrogéne-
zési, gyűrűzárási, reduktív alkilezési és
hidrolitikus-dekarboxilezési reakciók segítsé-
gével állítjuk elő.

Témavezető: Dr. Huber Imre



TDK témakörök:
Kalkonok és kalkonanalógok GSH-konjugációs
reakcióinak vizsgálata.

• α,β-telítetlen ketonok spontán és enzim-katalizált
glutation (GSH) konjugáció kinetikájának, valamint
sztereokémiájának vizsgálata.

Témavezetők: Dr. Perjési Pál, Dr. Kulcsár Győző

Kalkonok és kalkonanalógok oxidációs-redukciós reakcióinak 
vizsgálata.

• A gyűrűs kalkonanalógok két mol hidrogén
felvételére képesek. A reakciók izomerösszetételé-
nek szubsztituens, és gyűrűtagszám függvényében
megfigyelhető változása a reduktív átalakulások
mechanizmusának, valamint a gyűrűtagszám
sztereokémiára gyakorolt hatásának megértését
teszi lehetővé.



TDK témakörök:
Kalkonok és kalkonanalógok sejtciklusra gyakorolt hatásának 
vizsgálata.

Kalkonok és kalkonanalógok celluláris makromolekulákkal kialakuló 
kölcsönhatásának  vizsgálata.

• A szintetikus gyűrűs kalkonanalógok
sejtciklusra gyakorolt hatásait daganatos
sejtek kezelését követően áramlási
citometriai módszerekkel.

• A sejtciklus gátlás egyik lehetséges biokémiai
háttere a celluláris makromolekulákkal
(tubulin, DNS) kialakuló kölcsönhatás
eredménye lehet, aminek komplex vizsgálata
szükséges

Témavezetők: Dr. Perjési Pál, Dr. Rozmer Zsuzsanna



TDK témakörök:
Gyógyszervegyületek vékonybéltranszportjának és 
metabolizmusának vizsgálata

Ibuprofen és ibuprofen metabolitok meghatározása biológiai 
mintákból

• Állatkísérletes modell alkalmazása, ahol a
vékonybél egy szakaszát a vizsgált anyag
oldatával perfundáljuk és meghatározott
időközönként mintákat veszünk a
perfuzátumból, az epéből, a vizeletből, és a
vérből.

• A metabolitok meghatározására analitikai
mérési módszereket fejlesztünk.

• Különféle anyagcserezavaroknak, betegségek-
nek a metabolikus átalakulást befolyásoló
hatását is vizsgáltuk.

Témavezetők: Dr. Perjési Pál, Dr. Almási Attila



TDK témakörök:

Szalicilát metabolitok meghatározására alkalmas analitikai 
módszerek fejlesztése

• Szalicilátok szabadgyökök által katalizált
átalakulásainak megfigyelése

• Állatkísérletes kutatások a vegyületek
lehetséges extrahepatikus metabolizmusának
vizsgálatára vonatkozóan.

• Az in vivo és in vitro reakciókörülmények
hatását, a keletkező metabolitok megjelenését
a különböző biológiai mátrixokból való
extrakciót követően folyadékkromatográfia
segítségével analizáljuk.

Témavezetők: Dr. Perjési Pál, Dr. Kuzma Mónika, Dr. Nyúl Eszter



TDK témakörök:
Fehérje-cukor interakciók szerepe az immunregulációban

• Az egyik legelterjedtebb immunterápiás
növényi gyógyszert a fehér fagyöngy leveléből
és szárából származó vizes kivonatok képezik,
melyek ún. lektineket (cukorkötő fehérjéket)
tartalmaznak.

• A lektinek izolálása, valamint szerkezetük
meghatározása a cél.

Témavezetők: Dr. Perjési Pál, 
Dr. Hajtó Tibor



Kalkonok és kalkonanalógok fizikai-kémiai tulajdonságai és biológiai 

hatásai közötti szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata

Az intézetben folyó 
kutatómunka legfontosabb eredményei:

P. Perjési, K. Takács-Novák, Zs. Rozmer, P. Sohár, R. E. Bozak, T. M. Allen:

(E)-2-Benzylidenebenzocyclanones: Part IX. Study on ferrocenes, Part 24. Comparison of structure, logP

and P388 cytotoxicity of some phenyl and ferrocenyl cyclic chalcone analogues. Application of RP-TLC

for logP determination of the ferrocenyl analogues.

Centr. Eur. J. Chem. (2012)

P. Perjési, G. Maász, R. Reisch, A. Benkő:

(E)-2-Benzylidenebenzocyclanones: Part VII. Investigation of the conjugation reaction of two cytotoxic

cyclic chalcone analogues with glutathione: an HPLC-MS study.

Monatsheft. Chem. (2012)

Vaskova J; Reisch R; Vasko L; Poskrobova M; Kron I; Guzy J; Perjesi P:

Effect of selected dimethylaminochalcones on some mitochondrial activities.

In Vitro Cellular and Developmental Biology-Animal (2013)

Rozmer Z; Perjési P

(E)-2-benzylidenebenzocyclanones: Part X. Determination of log P of (E)-3-benzylidene-2,3-dihydro-1-

benzopyran-4-ones by RP-TLC. Effect on log P of incorporation of oxygen atom into carbocyclic chalcone

analogues.

JPC- Journal of Planar Chromatography – Modern TLC (2013)



Gyógyszervegyületek vékonybéltranszportjának és metabolizmusának 
vizsgálata.  Diabétesz hatása a vegyületek vékonybél transzportjára és 
metabolizmusára.

Az intézetben folyó 
kutatómunka legfontosabb eredményei:

A. Almási, E. Fischer, P. Perjési:

A simple ion-pair HPLC method for simultanaeous quantification of 4-nitrophenol and its glucuronide and

sulfate conjugates.

J. Biochem. Biophys. Methods (2006)

Almási A., Fischer E., Perjési P:

A streptozotocin kiváltotta diabetes és inzulin hatása a 4-nitrofenol metabolizmusára és az UDP-

glukuroniltranszferáz és béta-glükuronidáz aktivitásásra (poszter)

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV., Budapest, 2009

Bojcsev S; Almasi A; Simon H; Perjesi P; Fischer E:

Investigation of drug metabolism in various segments of small intestine in the rat.

Acta Physiologica Hungarica (2013)

A. Almási; S. Bojcsev; T. Fischer; H. Simon; P. Perjési; E. Fischer:

Metabolic enzyme activities and drug excretion in the small intestine and in the liver in the rat.

Acta Physiologica Hungarica (2013)



Gyógyszervegyületek, valamint bomlástermékeinek és 
metabolitjainak mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai 
eljárások fejlesztése és alkalmazása.

Az intézetben folyó 
kutatómunka legfontosabb eredményei:

Kuzma M., Fodor K., Past T., Mózsik Gy., Perjési P.:

HPLC-FLD módszer fejlesztése ás alkalmazása kapszaicin és dihidrokapszaicin plazmából történő

meghatározására (poszter)

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV., Budapest, 2009.

G. Mózsik, T. Past, A. Dömötör, M. Kuzma, P. Perjési:

Production of orally applicable new drug or drug combinations from natural origin capsaicinoids for

human medical therapy

Current Pharm. Design (2010)

A. Almási, E. Fischer, P. Perjési:

HPLC Quantification of 4-Nitrophenol and it’s Conjugated Metabolites from Bile

Sci. Pharm. (2011)

M. Kuzma, K. Fodor, B. Boros, P. Perjési:

Development and validation of a HPLC-DAD analysis for pharmacopeial qualification of industrial

Capsicum Extracts

Journal of Chromatographic Science (2014)



Az intézetben folyó TDK munka eredményei:

I. helyezés, OTDK különdíj:
Milad Ghorbani:

Synthesis and in vitro antiproliferative activity of dipyridopyrimidinone derivatives. (2014)

III. helyezés:

Lakatos Sándor:

Szalicilsav nem-enzimkatalizált oxidációs reakcióinak vizsgálata. (2016)

Nyúl Eszter:

Szalicilátok biológiai mintából történő meghatározására alkalmas analitikai módszer fejlesztése (2015)

TDK konferencia részvétel:

Lakatos Sándor:

Szalicilsav nem-enzimkatalizált oxidációs reakcióinak vizsgálata. (2016)

Murányi Veronika Anna:

Etakrinsav stabilitásvizsgálata forszírozott körülmények között (2016)

Bella Richárd:

Alkil-szubsztituált dibenzilidén-ciklanonok előállítása (2015)

Nagy Olivér:

1-acil-3,5-dibenzilidén-4-piperidon származékok szintézise (2015)

Falusi Fruzsina:

Kalkonok és kalkonszármazékok fényinicializált izomerizációjának vizsgálata (2015)

Milad Ghorbani:

Synthesis and in vitro antiproliferative activity of dipyridopyrimidinone derivatives. (2015)

Nyúl Eszter:

Szalicilátok biológiai mintából történő meghatározására alkalmas analitikai módszer fejlesztése (2015)

Szakdolgozatok:



Köszönöm a figyelmet!


