Mg.chem. KRISTĪNE KITOKA – JAUNO ZINĀTNIEKU
BALVAS LAUREĀTE

2021. gada 19. janvārī Latvijas Zinātņu
akadēmijas Senāts apstiprināja balvu
ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra
piecas
jauno
zinātnieku
balvas.
Mg.chem. Kristīnei Kitokai (Latvijas
Organiskās sintēzes institūts) balva
piešķirta par darbu “Amiloīda –beta
42 peptīda agregācijas pētījumi ar
19F KMR spektroskopiju”, ko vadīja
LZA īstenais loceklis K. Jaudzems.

2014. gadā Kristīne Kitoka uzsāka studijas Rīgas Tehniskajā universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. 2017. gadā Kristīne sāka strādāt
Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijā –
sākotnēji kā laborante, bet no 2020. gada septembra – kā zinātniskā asistente. OSI
viņa izstrādāja bakalaura darbu “Fluorētu aminoskābju inkorporēšana Alcheimera
amiloīda-beta peptīdos agregācijas mehānismu pētīšanai” (vadītājs – prof. Kristaps
Jaudzems), kuru 2018. gadā aizstāvēja RTU. 2018. gadā viņa turpināja izglītību
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un 2020. gadā aizstāvēja maģistra darbu
“Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju” (vadītājs –
prof. Kristaps Jaudzems).
Kristīnes maģistra darbs veltīts pasaulē aktuālas problēmas – Alcheimera slimības –
pētīšanai. Darbā, izmantojot modernas fizikāli-ķīmiskās metodes kā nedabisko
aminoskābju inkorporēšana proteīnos un 19F KMR spektroskopija, pētīta amiloīda-beta
42 peptīda agregācija, kas ir pamatā slimības attīstībai. Pētījumi ļauj izdarīt
secinājumus par amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas kinētiku un starpstāvokļiem, kuri
varētu kalpot kā bioloģiskie mērķi zāļu vielām. Kristīne Kitoka ir līdzautore augsta
ietekmes faktora (IF = 3,998, 2019) starptautiski recenzējama žurnāla publikācijai:
Abelein, A.; Chen, G.; Kitoka, K.; Aleksis, R.; Oleskovs, F.; Sarr, M.; Landreh, M.;
Pahnke, J.; Nordling, K.; Kronqvist, N.; Jaudzems, K.; Rising, A.; Johansson, J.;
Biverstål, H. High-Yield Production of Amyloid-β Peptide Enabled by a Customized
Spider Silk Domain. Sci. Rep. 2020, 10, 235. Par 2018.–2019. gadā veiktajiem
pētījumiem viņa ir ziņojusi sešās starptautiskās konferencēs. Kristīnes pētījumi ir
kalpojuši kā iestrādne jaunam starptautiskas sadarbības projekta pieteikumam, kurš
nesen saņēmis finansējumu no Eiropas Komisijas “Apvārsnis 2020” Marijas-Sklodovskas
Kirī programmas (MSCA-RISE projekts “InterTAU”). 2020. gadā Kristīne saņēma
"Mikrotīkls" stipendiju doktorantiem eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā.
Iepriekš minētais ļāva Kristīnei ar bakalaura un maģistra darbā aizsākto tēmu attīstīt LU
doktorantūrā un OSI izstrādāt disertāciju ,,Patoloģiskā tau proteīna un amiloīda-beta
peptīdu strukturālie un agregācijas mehānismu pētījumi” (vadītājs – prof. Kristaps
Jaudzems).

