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Összefoglaló 

Development of resistance by bacteria to antibiotics makes design of novel antimicrobial compounds 

increasingly important. As persistent cells often become slow-growing or dormant, strategies targeting 

their membrane are becoming more relevant. Toxic oligomers may assemble into hydrophilic or 

lipophilic sheet rich barrel constructs. However, this mechanism is not understood, greatly hindering 

rational development of similar compounds. 

To approach this problem, we design and study foldamer and natural oligomer assemblies, such as the 

channel forming gramicidin. We hope to define the fundamentals of how peptide - lipid bilayer 

interactions govern formation of potentially toxic oligomers at a molecular level. This may be 

exploited for developing new antimicrobial compounds. 

Foldamers are highly similar to natural peptides in terms of structural diversity, thus they are ideal 

model systems, in several cases showing antibiotic activity and enzyme resistance. The structures are 

studied using X-ray scattering methods (SAXS,WAXS), polarized light spectroscopy as well as 

theoretical (QM&MD) tools. 

 

 
Summary 
A mikróbák által okozott fertőző betegségek globális méretű fenyegetést jelentenek. A baktériumok 

gyorsan növekedő ellenállásanak köszönhetően a jelenlegi antibiotikumok egyre kevéssé hatékonyak. 

Ezért kiemelten fontos olyan új vegyületek keresése és tervezése melyek a jövőben sikeresen pótolják 

a jelenlegi gyógyszereket. A természetben található toxikus oligomerek számos esetben hidrofil és 

hidrofób szerkezetekbe rendeződnek össze és úgy fejtik ki hatásukat. Ennek az önrendeződésnek a 

mechanizmusa azonban még nem feltárt, így a hasonló vegyületek tervezése akadályokba ütközik.  

A fenti mechanizmus jobb megértéséhez nem természetes alapú (ún. Foldamer) peptidek, valamint 

természetes, ioncsatornát formáló peptidek (i.e. gramicidin) vizsgálatát végezzük. Célünk a peptidek 

és a sejtfalakat képző lipid kettősrétegek kölcsönhatásának jobb megértése molekuláris szinten. Az így 

szerzett tapasztalatok jelentősen hozzájárulhatnak új antimikróbiális vegyületek tervezéséhez. 

A szerkezeteket modern számítógépes eszközökkel (kvantummechanikai QM, és molekuladinamikai 

MD módszerekkel) valamint polarizált fényspektroszkópiai és röntgen szórási módszerekkel 

vizsgáljuk.  
 

 


