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Rövidítésjegyzék 
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Bax   Bcl-2 asszociált X fehérje 

Bcl-2   B-sejtes limfóma-2 

BSA  marha (bovin) szérum albumin  

CD  cirkuláris dikroizmus 

COSMO  vezetési árnyékolási modell (Conductor-like Screening Model) 
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(±)-EVD  racém evodiamin 
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MS   mirisztinsav 

NH  norharmán 
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ORM   orozomukoid, az α1-savas-glikoprotein másik elnevezése 

PDB  fehérje adatbázis (protein data bank) 
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PS  palmitinsav 

RTK   rutekarpin 

SIRT1 és 2  NAD-függő hiszton deacetiláz 1 és 2 

DFT sűrűség-funkcionál elmélet (density functional theory) 

TFE   2,2,2-trifluoretanol 

TRPV1  vanilloid 1 kapszaicin receptor 

UV-Vis ultraibolya-látható spektroszkópia 

 

Az aminosavakat a szabályszerű hárombetűs kódjukkal jelöljük a dolgozatban.  
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1.  Bevezetés  

A hagyományos távol-keleti orvoslásban alkalmazott gyógynövények, könnyű 

hozzáférhetőségüknek és sokrétű terápiás hatékonyságuknak köszönhetően gazdag és 

ígéretes forrását jelentik a biológiailag aktív hatóanyagoknak. A kutatók egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek az ilyen típusú fitofarmakonok (alkaloidok, terpének, flavonoidok) 

izolálására, szerkezetük meghatározására annak érdekében, hogy új, terápiás értékű 

vegyületeket fedezzenek fel, amelyek hozzájárulhatnak gyógyszerkincsünk 

bővítéséhez.1-7 

A természetes forrásból kinyerhető alkotóelemek egyik fontos csoportjaként az 

alkaloidokat tartják számon. Ezek a molekulák amellett, hogy alapvető szerepet töltenek 

be a növényi és állati szervezetek védekező rendszerének, metabolikus folyamatainak 

szabályozásában,8, 9 kiemelkedő farmakológiai és gyógyászati jelentőséggel 

rendelkeznek.10 Napjainkban, az egyik legtöbbet tanulmányozott alkaloid-családként a β-

karbolinokat szükséges megemlíteni, mely indolvázat hordozó vegyületek széles körben 

megtalálhatók különböző növényekben, ételekben, italokban, vagy akár endogén 

formában is fellelhetők az emberi szervezetben.11 A kutatások középpontjában a szíriai 

rutafű (Peganum harmala) magjából, az észak-amerikai golgotavirágból (Passiflora 

incarnata), valamint a rutatermésű mézesfa (Evodia rutaecarpa) gyümölcséből izolálható 

tri- (norharmán, harmán, harmin) és pentaciklusos (evodiamin, rutekarpin) 

gyűrűrendszerű β-karbolin származékok állnak, amelyek szerteágazó biológiai 

aktivitásuknak köszönhetően az öngyógyítás mellett, az orvostudomány és 

gyógyszerkutatás ígéretes eszköztárát képezik.12-14  

Változatos farmakológiai hatásaik ellenére azonban a β-karbolin alkaloidok 

hatásmechanizmusai, szerkezeti és farmakokinetikai sajátságai nem teljesen ismertek. 

Ennek egyik oka, hogy a tanulmányok többsége javarészt molekuláris célpontjaikkal 

(nukleinsavak, enzimek) alkotott interakcióik feltárására összpontosít,11 így egyéb 

szervezetbeni sorsukat befolyásoló makromolekulákkal szembeni viselkedésükről csak 

kevés és hiányos információ áll rendelkezésünkre. Fiziológiás tulajdonságaik 

előrejelzését tovább nehezíti, hogy egyes képviselőik akár racém formában, azaz azonos 

fizikai és kémiai tulajdonsággal rendelkező enantiomerek 1:1 arányú keverékeként 

fordulnak elő. Az élő szervezet makromolekulái eltérő komplexképzési hajlamot 

mutathatnak a királis vendégmolekulák sztereoizomerjeivel szemben, ezáltal különböző 

hatásmechanizmust, farmakológiai, lebomlási és toxikológiai profilt kölcsönözhetnek a 
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vegyületeknek.15, 16 Annak ellenére, hogy a várt terápiás hatásért felelős aktív és a mellette 

jelenlevő ideális esetben hatástalan vagy akár toxikus mellékhatást mutató enantiomerek 

élettani viselkedésének ismerete alapvető jelentőségű, enantiomertiszta β-karbolinok 

vizsgálatával csak kevés számú tanulmány foglalkozik.  

A természetes és szintetikus eredetű gyógyszerjelölt vegyületek 

támadáspontjainak feltárása és biológiailag aktív formáik azonosítása mellett, a 

gyógyszerré való fejleszthetőség minél korábbi fázisban történő megítélése is 

nélkülözhetetlen. A fejlesztésre való kiválasztás során a biohasznosíthatóságot és a 

várható farmakokinetikai tulajdonságokat megszabó fizikokémiai paramétereket veszik 

figyelembe. A testidegen anyagok szervezetbeni sorsát, a gyógyszerszintet, 

gyógyszermozgást és ezek alapján a vegyület hatékonyságát és aktivitását, az ADME 

tényezők, azaz a felszívódásra, szöveti megoszlásra, metabolizmusra és eliminációra 

vonatkozó kinetikai történések együttese határozza meg.17 Közülük az egyik fontos 

tényező a megoszlás folyamata, mely során a hatóanyag az érpályában a vér 

makromolekuláihoz reverzibilisen kötődve a szisztémás keringésből a célszervekhez jut. 

A szállításban jelentős szerepet a szérum két komponensének, a humán szérum 

albuminnak (HSA) és az α1-savas glikoproteinnek (AGP) tulajdonítanak.18-20 Az emberi 

vérplazma fehérjekoncentrációjának legnagyobb részét a helikális szerkezetű HSA adja 

(~600 μM), amely kulcsfontosságú szerepet tölt be kémiailag változatos exogén 

(gyógyszerek) és endogén anyagok (zsírsavak, hormonok, epesavak, toxikus 

metabolitok) transzportjában. Jellemző ligandumaiként főként a savas és semleges 

karakterrel rendelkező molekulákat tartják számon, de sokrétű gyógyszerkötő 

képességének köszönhetően néhány tanulmány a bázikus vegyületekkel (imipramin, 

klórpromazin, kinidin) szemben mutatott affinitásáról is beszámolt.21 Így a β-karbolinok 

vizsgálatára irányuló kutatásokkal nemcsak információt nyerhetünk a HSA ezen 

vegyületek szervezetbeni megoszlására gyakorolt hatásáról, hanem a kölcsönhatások 

molekuláris hátterének feltárásával hozzájárulhatunk az albumin kevéssé ismert alkaloid 

kötő képességének mélyebb megismeréséhez is. 

A HSA mellett, másik fontos gyógyszerkötő fehérjeként az AGP-t említhetjük, amely 

az aromás, bázikus karakterű molekulák szállítását végzi. Az AGP egészséges 

személyekben 3 fő genetikai variánsának (F1, S és A) keverékeként fordul elő és a teljes 

plazmafehérje koncentrációnak csak töredékét alkotja (~ 20 μM). Akut fázisos reakciók 

során (fertőzés, gyulladás, daganatos megbetegedés) viszont szérumszintje többszörösére 

növekedhet (~ 60- 100 μM), míg az albuminé lecsökken (~ 250- 300 µM), így bizonyos 
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kóros folyamatok során az AGP a szervezet egyik jelentős molekulakötő fehérjéjévé 

léphet elő. A glikoprotein plazmaszintjének emelkedéséhez azonban a genetikai 

variánsok nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, valamint a variánsok gyógyszerkötő 

képessége is különböző lehet, így a biológiailag aktív vegyületek farmakológiai 

vizsgálatánál az AGP polimorfizmusát fontos szem előtt tartani.  

A szabadgyógyszer-elmélet értelmében a hatóanyag-plazmafehérje komplex nem 

tud a célszervek membránján áthaladni, ezért terápiás cél elérésére és farmakodinámiás 

hatás kifejtésére kizárólag a vegyületek szabad frakciója képes.22 Ezenkívül a 

fehérjekötődés a kölcsönhatás erősségétől függően befolyásolhatja a vegyületek 

metabolizmusát, toxicitását, valamint nem várt gyógyszerinterakciókat idézhet elő.17 Így 

az alkaloid-szállító fehérje kölcsönhatások részletes vizsgálatával amellett, hogy becsülni 

tudjuk a vegyületek élettani hatásért felelős szabad plazmakoncentrációját, interakcióik 

jellegének tanulmányozásával lehetőségünk nyílik a kötődésben kulcsszerepet játszó 

szerkezeti tényezők mélyebb megismerésére is.  

 

Dolgozatomban a farmakológiailag aktív β-karbolin típusú vegyületek élettanilag 

jelentős szérumfehérjékkel alkotott kölcsönhatásait tárgyalom. A disszertáció első 

felében a biomolekulák és a választott alkaloidok biológiai jelentőségének rövid 

ismertetésére helyezem a hangsúlyt. Ezt követően a Kísérleti részben a vizsgálati 

módszerek elméleti hátterének bemutatása és az alkalmazott paraméterek részletes leírása 

következik. Az Eredmények és értékelésük című fejezetben pedig az elvégzett munka 

folyamata és a kapott eredmények tekinthetők át. 

 

  



11 
 

2.  Irodalmi áttekintés 

2.1. Természetes eredetű, triciklusos gyűrűrendszerű β-karbolin vegyületek 

A triciklusos pirido[3,4-b]indol gyűrűt tartalmazó β-karbolin származékok nagy 

csoportját képezik a természetes indol alkaloidoknak. Szerkezetüket tekintve egy indol- 

és egy piridingyűrűből épülnek fel, ahol a hattagú heterociklus telítettsége alapján három 

csoportjukat: a telítetlen (1), részlegesen telített (2) és telített (3) β-karbolinokat 

különböztetjük meg (1. ábra).11, 23, 24  

 

1. ábra Aromás β-karbolin- (1), 3,4-dihidro-β-karbolin- (2) és 1,2,3,4-tetrahidro-β-

karbolinváz (3) 

Indol származékokból történő egyszerű biogenezisüknek köszönhetően széles körben 

megtalálhatók különböző növény és gomba fajok, valamint állati szövetek 

alkotóelemeiként, de a triptamin vagy triptofán enzimatikus úton lejátszódó gyűrűzárási 

és metabolikus oxidációs folyamati következtében néhány képviselőjük akár endogén 

formában is fellelhető az emberi szervezetben.11, 24-31 Szövetekben és testfolyadékokban 

mérhető koncentrációjuk azonban nem állandó, kóros folyamatokban, mint alkohol 

függőség,32 neurológiai betegségek,33-35 valamint dohányzással,36 bizonyos italok 

(alkohol, kávé) és magas fehérjetartalmú ételek (hús, szója) fogyasztásával szintjük 

megemelkedhet 31, 37, 38 és élettani folyamatoktól eltérő változásokat indíthatnak el az élő 

szervezetben.33, 39, 40 . 

Legegyszerűbb képviselőjükként a telítetlen β-karbolinvázat hordozó norharmánt 

(NH) és harmánt (HH) említhetjük, melyeket a tradicionális távol-keleti népi 

gyógyászatban már több száz éve alkalmazott növényi kivonatokból (szíriai rutafű, 

golgotavirág, látnokszőlő) izoláltak elsőként (2. ábra).24, 31 
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2. ábra A norharmán (9H-pirido[3,4-b]-indol) és harmán (1-metil-9H-pirido-[3,4-b]-

indol) szerkezete 

A szíriai rutafű magjából, a golgotavirág és a látnokszőlő szárából, leveléből készített 

forrázatokat hagyományosan görcsoldó, fájdalomcsillapító és nyugtatószerként, valamint 

a láz, a gyomor-bélrendszeri megbetegedések és paraziták okozta fertőzések kezelésére 

használták fel.11, 41, 42 

Farmakológiai hatásaik vizsgálatánál kimutatták, hogy mindkét alkaloid gátolja a DNS 

replikációjában és szegregációjában részt vevő topoizomeráz I és II enzimek 

működését,43, 44 valamint akadályozzák a DNS szintézisét.11, 45 Merev, síkalkatú 

szerkezetüknek köszönhetően beékelődhetnek a makromolekula polinukleotid-láncai 

közé (interkaláció),14, 43-47 megszüntethetik a két szálat összekapcsoló hidrogénhíd 

kötéseket és kitekerhetik a kettős spirál érintett szakaszát.  

Népi gyógyászatból ismert központi idegrendszeri aktivitásuk hátterének részletes 

megismerésével kiderült, hogy több agyi receptor fehérjével (5-hidroxitriptamin, 

dopamin, imidazolin receptorok) nagy affinitású és szelektív kölcsönhatást képesek 

kialakítani,11, 48, 49 amely révén befolyásolhatják az ingerület vezetésben részt vevő 

neurotranszmitterek koncentrációját.50 Ideális szubsztrátjai lehetnek benzodiazepin 

receptoroknak is, amely felismerés több szelektíven a GABA-receptor benzodiazepin 

alegységén ható antagonista (terc-butil-β-karbolin-3-karboxilát (βCCT), ZK-93426) 51, 52 

és szorongás-ellenes hatással bíró agonista (abekarnil) β-karbolinvázas gyógyszer 52-54 

fejlesztését indította el.  

Pozitív farmakológiai hatásaik mellett figyelmet fordítottak a központi idegrendszeri 

betegségek kialakulásában játszott szerepük vizsgálatára is, amely eredmények már 

kevésbé voltak egybehangzóak. Míg a kutatások javarészt az alkaloidok monoamino-

oxidáz (MAO) enzim két altípusával szemben mutatott erős és szelektív gátló 

tulajdonságait hangsúlyozzák,55-57 amely kölcsönhatások mérsékelhetik a dopamin 

oxidatív metabolizmusát és csökkenthetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát,58, 

59 addig néhány tanulmány N-metil-4-fenil-piridinium (MFP+) neurotoxinnal mutatott 

molekuláris hasonlóságuk alapján kóros állapotok előidézésében vállalt szerepüket 

feltételezi. Úgy vélik, hogy az endogén formában megjelenő β-karbolin vegyületek 
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metabolizmusuk során az indol- és a piridingyűrű nitrogénatomján keresztül metilezési 

reakciókban vehetnek részt és az MFP+-mal analóg 2,9-dimetil-β-karbolinium kation 

keletkezésével neurodegeneratív folyamatok elindításához járulhatnak hozzá.60, 61 

 Széleskörű in vivo és in vitro vizsgálataik ellenére szervezetbeni eloszlásukat 

megszabó fehérjékkel (HSA, AGP) alkotott kölcsönhatásaikról csak kevés és 

ellentmondásos megfigyelés áll rendelkezésünkre. Fenerty és mtsai. az agyban található 

benzodiazepin receptor és az albumin indol kötőhelye (IIIA alegység) közötti szerkezeti 

hasonlóságok feltérképezésére irányuló kutatásban tanulmányozták néhány β-karbolin 

analóg ismert BSA és HSA kötőhellyel rendelkező ligandumokkal ((L)-Trp és diazepám 

(DZP)) szembeni kompetitív viselkedését.39 Említésre méltó albumin affinitást közülük a 

NH és HH esetében láttak, amelyeket magas koncentrációban alkalmazva (L)-Trp-nal 

szemben részleges leszorítást értek el. Az azonos kötőhelyet elfoglaló DZP albumin 

kötődését az alkaloidok elhanyagolható mértékben (NH) vagy egyáltalán nem (HH) 

befolyásolták. A β-karbolin-albumin kölcsönhatást jellemző kötődési paraméterek 

meghatározására fluoreszcencia és foszforeszencia spektroszkópiával is kísérletet tettek. 

A HH esetében mindkét fehérjén mérsékelt affinitásáról (Ka~104 M-1) számoltak be, 

valamint az alkaloid specifikus HSA kötőhelyét az eddigi feltételezésektől eltérően az 

albumin IIA alegységébe helyezték.62 A NH-ra irányuló tanulmányban HSA-n ~105 M-1, 

míg BSA-n ~104 M-1 erősségű kötődésről adtak felvilágosítást és az alkaloid feltételezett 

HSA kötőhelyeként az IB alegységet azonosították.63 

A β-karbolinok makromolekulákkal szembeni viselkedésének részletes megismerését 

szerkezetükben rejlő fizikai-kémiai sajátságaik tovább nehezítik. Triciklusos 

gyűrűrendszerükben két eltérő bázicitású nitrogén atom foglal helyet, melyek közül a 

pirrol magas pKa értékével szemben (~ 11) a piridin gyűrű ionizációs konstansa (~ 7.1-

7.7) közel esik a farmakológiai vizsgálatok során alkalmazott fiziológiás pH értékhez.64, 

65 Így vizes közegben, a pH: 4-11 közötti tartományban sav-bázis egyensúlyi folyamatot 

mutatnak. Annak ellenére, hogy a vegyületek ionizáltsági állapota döntő szerepet játszik 

a biológiailag aktív vegyületek szervezetbeni megoszlását, lipid barriereken történő 

átjutását, célmolekulákhoz illetve transzport fehérjékhez történő kötődését illetően,66 az 

asszociációs állandók értékének meghatározása mellett, a tanulmányok nem térnek ki a 

fehérjék által előnyben részesített formák protonáltsági fokának azonosítására.   
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2.2. Szintetikus β-karbolin származékok 

A természetes β-karbolinok csoportjába tartozó harmin széleskörű élettani 

hatásának köszönhetően nagy érdeklődésre tart számot a modern gyógyszerkutatásban (3. 

ábra).11 

 

3. ábra A harmin (pirido[3,4-b]indol) szerkezete és nyilakkal jelölt gyakori szubsztitúciós 

pozíciói 

NH-nal és HH-nal mutatott szerkezeti rokonságának köszönhetően, farmakológiai 

viselkedésük terén is nagyfokú egyezés tapasztalható. Kimutatták, hogy jelentős 

topoizomeráz, DNS szintetáz és ciklin-dependens kináz gátló aktivitással rendelkezik.11, 

47, 67 Továbbá egyre több tanulmány lát napvilágot, amelyben a Down-szindróma 

patogenezisében közreműködő Dyrk1A fehérje, valamint a Parkinson-kór és a depresszió 

kialakulásában szerepet játszó MAO-A enzim gátló tulajdonságáról számolnak be.68-70 

A kutatások többsége javarészt a harmin és analógjainak rákellenes terápiában 

történő felhasználásának vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. Ishida és mtsai.71 több 

citotoxikus hatást mutató harmin bioizosztert állítottak elő, ahol az alap β-karbolinvázat 

1, 2, 6, 7 és 9-es pozícióban módosították. Szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok 

eredményeként azt tapasztalták, hogy a tumorellenes hatás főként a 7-es és 9-es 

pozícióban alkoxicsoportok beépítésével volt növelhető. Jelentős aktivitást tüdőrák és 

szarkóma sejtvonalon folytatott in vitro és in vivo vizsgálatok során a 9-es pozícióban, 

aromás csoportok bevitelével értek el. A 7-es pozícióban levő metoxicsoport nagyméretű 

alkoxi szubsztituenssel történő helyettesítésével a neurotoxikus mellékhatás is 

számottevően csökkenthető volt.72, 73 

A Servier Gyógyszerkutató Intézet egyik kutatási témája hasonló, farmakológiailag aktív 

β-karbolin analógok előállítására és szerkezetük optimalizálására irányul, amely során a 

harmin alapváz biológiai hatékonyságát 7-es és 9-es pozícióban, aromás csoportok 

beépítésével kívánják fokozni.  
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Az ilyen típusú vegyületek esetében azonban a szakirodalmiban, a szintézis utak 

kidolgozására és az előállított vegyületek célmolekulákkal szembeni affinitására 

vonatkozó adatokon kívül, szervezeten belüli megoszlásukat befolyásoló fehérje 

kölcsönhatásaikról érdemi információ nem áll rendelkezésünkre. A farmakológiai 

tanulmányok főként az alap harminváz szérumfehérje kötődésének vizsgálatára 

korlátozódtak, ahol in vivo patkánykísérlet elvégzésével a harmin 94.5%-os 

plazmafehérje kötődésről,74 valamint in vitro kutatások eredményeként ~104 M-1 értékű 

asszociációs állandóval jellemezhető BSA-harmin kölcsönhatásról adtak felvilágosítást.75 

Érdeklődésük a humán plazma komponensekre egyik esetben sem terjedt ki.  

2.3.Természetes eredetű, pentaciklusos gyűrűrendszerű β-karbolin vegyületek 

Az Evodia rutaecarpa („Wu-Chu-Yu”) a 200 kiemelt és legszélesebb körben 

alkalmazott kínai gyógytermékek egyike, amelyet már évezredek óta alkalmaznak a 

fejfájás, hasi fájdalmak, szülés utáni vérzések, vérhas és menstruációs panaszok 

kezelésére.76-78 Két fő alkaloid komponense az evodiamin (EVD) és rutekarpin (RTK) (4. 

ábra). 79 

 

4. ábra Az evodiamin (1) és rutekarpin (2) szerkeze 

Az EVD, egy kinazolinokarbolin-vázas királis molekula, amely egy indol- (A és B), 

benzol- (E), nem planáris ciklohexán- (C) és pirimidongyűrűből (D) épül fel (4. ábra). 

Elsőként Asahina és Mayeda izolálták 1916-ban az Evodia rutaecarpa terméséből.80 

Kirstályszerkezetét Fujii és mtsai határozták meg, akik az EVD-t egy a „C” és „D” gyűrűk 

mentén meghajlított elrendeződésben rögzítve azonosították.81 A természetben főként 

(S)-(+)-EVD-ként fordul elő, de néhány növény gyökerében és szárában az (S)-EVD fő 

komponens mellett változó mennyiségben (pl.Evodiae fructus)82 vagy akár 1:1 arányban 

(pl. Zanthoxylum budrunga)83 az (R)-(-)-EVD is jelen lehet. A kereskedelemben javarészt 

racém formában érhető el.  

Az egyszerű gyűrűrendszerű β-karbolinokhoz hasonlóan, az EVD számos farmakológiai 

aktivitását is feltárták: gyulladáscsökkentő, testsúlycsökkentő, kardioprotektív, 
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vérnyomáscsökkentő, tesztoszteron és katekolamin szekréció fokozására gyakorolt 

hatását.84-86 Egyre több tanulmány lát napvilágot, amelyben az EVD in vitro és in vivo 

egyaránt kiemelkedő rákellenes hatásáról számolnak be. Erős, citotoxikus aktivitását 

humán vastagbél- és májdaganatos sejtvonalakon azonosították.87, 88 Emellett 

tumorellenes hatást fejt ki sejtproliferáció gátlásával, apoptózis indukálásával, a 

topoizomeráz I enzim működésének gátlásával, valamint az áttétképződések 

csökkentésével mellrák, prosztatarák, leukémia, melanóma, vastagbélrák, méhnyak- és 

tüdőrák esetében is.89-94 Fontos megemlíteni, hogy míg érzékennyé teszi a kemorezisztens 

emlőrák sejteket a citosztatikumokkal (adriamicin) szemben, addig csak kismértékű 

toxicitást mutat az egészséges vérsejteken.95 

Rákellenes hatásának bizonyítása mellett, hangsúlyt fektetnek az Alzheimer betegséggel 

szemben kifejtett aktivitásának vizsgálatára is. Transzgenikus egérmodelleken végzett 

kísérletekben igazolták, hogy az EVD javította a kognitív funkciókat,84, 96 növelte a 

glükóz felvételt az agyszövetben és gátolta a gyulladási folyamatok, valamit a 

fájdalomérzet kialakulásában szerepet játszó COX-2 enzim és a gyulladásos citokinek 

expresszióját,97 amely folyamatok nagymértékben hozzájárultak az Alzheimer kór 

kezelésénél tapasztal tűnetek enyhítéséhez.  

Megjegyzendő, hogy az EVD termoregulációs és testsúly csökkentő hatásának84, 86 

köszönhetően napjainkban az egyik legnépszerűbb komponense a fogyasztó- és fitnesz 

készítményeknek (ThermodiamineTM, Thermo Fat BurnTM név alatt). 

Annak ellenére, hogy az EVD számos növényben az (S)-EVD mellett racém 

formában is fellelhető, csak kevés számú kutatás tér ki a tiszta enantiomerek biológiai 

hatékonyságának tanulmányozására. Enantiospecifikus interakcióinak vizsgálatát 

nagyrészt H460 (nagysejtes tüdőrák) sejteken és vanilloid receptoron (TRPV1) végezeték 

el, amelynek eredményeként az (R)-EVD-nal szemben az (S)-EVD fokozott mértékű 

aktivitásáról számoltak be.98, 99 A kombinált rákterápiában és az időskori betegségek 

kezelésében terápiás célpontként számon tartott hiszton-dezacetilázokkal (Sirtuin 

fehérjecsalád) folytatott in vitro kísérletek során viszont az (R)-EVD bizonyult 

hatásosabbnak (SIRT1, SIRT2).98 

Az EVD sokrétű élettani hatékonysága és szerkezeti sajátsága közötti 

összefüggések feltárását ez idáig csak néhány kutatás kísérelte meg. Biológiai 

vizsgálatokkal, szerkezet-hatás összefüggések felállításával, homológia modellek 

építésével és farmakofór pontok keresésével, többnyire az EVD topoizomeráz I-II 

enzimekkel szembeni gátló tulajdonságának molekuláris megismerésére,100, 101 valamint 
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kapszaicin és TRPV1 receptorral mutatott viselkedése közötti párhuzamok felállítására 

törekedtek.86, 102, 103  

 

Az EVD-nal nagyfokú molekuláris hasonlóságot mutató RTK-t (4. ábra), elsőként 

az 1900-as évek elején, az Evodia rutaecarpa szárított termésének acetonos 

extraktumából sikerült izolálni.104 Röntgendiffrakciós vizsgálatokkal meghatározták a 

RTK kristályszerkezetét, amelynek eredményeként a vegyület közel síkalkatú 

elrendeződéséről és két lehetséges formában történő megjelenéséről számoltak be. Míg 

az RTK szerkezetében az A, B, valamint a D, E gyűrűk koplanárisak, addig a C gyűrű 

félszék konformációt vehet fel és átbillenhet, amelynek következtében két különböző 

értékű torziós szög mérhető az I (ϕ = 6.20°) és II (ϕ = 6.45°) szerkezeti izomer esetén (5. 

ábra).81 

 

5. ábra A rutekarpin két lehetséges szerkezeti izomerének kristályszerkezete 

A RTK szerkezetének megismerése mellett hangsúlyt fektettek élettani hatásainak 

tisztázására is. In vitro és in vivo farmakológiai tanulmányok elvégzésével gyulladás- és 

fájdalomcsillapító, rákellenes, hormonháztartást befolyásoló, valamint termoregulációs 

aktivitásáról számoltak be.105 Jelentős mértékű citotoxikus aktivitását glioblasztóma 

sejtvonalon tapasztalták.106 Napainkban a kutatások fókuszpontjában főként a szív- és 

érrendszeri betegségekben való alkalmazhatóságának vizsgálata áll. Patkányokon végzett 

kísérletek kimutatták, hogy a RTK-nal történő előkezelés jelentősen csökkentette a 

miokardiális infarktus mértékét. Ezenkívül a tromboxán A2 és B2 gátlásán keresztül 

vérlemezke-aggregáció gátló hatást fejt ki, amely fontos szerepet tölthet be a 

vérrögképződés, a szívinfarktus és sztrók kialakulásának megelőzésében.107 
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Eltekintve attól, hogy ilyen mértékű figyelmet szentelnek ezen alkaloidok biológiai 

aktivitásának vizsgálatára, valamint, hogy a nyugati országok nagy részében forgalomban 

lévő táplálékkiegészítő készítmények szerves részét képezik, a szervezetbeni eloszlásukat 

befolyásoló humán szérumfehérjékkel alkotott kölcsönhatásaikról nem áll 

rendelkezésünkre információ.  

2.4. A humán szérum albumin (HSA) 

 A HSA a szervezet egyik legfőbb májban termelődő nem specifikus szállító 

fehérjéje. Koncentrációja a vérszérumban 600 µM körüli, így a vérplazma 

fehérjetartalmának több mint 50%-át adja. Alapvető fontosságú szerepet játszik a vér pH-

jának pufferelésében, valamint a kolloid ozmotikus nyomás fenntartásában, amely 

szükséges az érpályán belüli és szövetközti folyadék megfelelő eloszlásának 

biztosításához. Antioxidáns funkcióval és enzimatikus aktivitással rendelkezik, de 

rendkívüli ligandum kötő képességének köszönhetően részt vesz számos exogén és 

endogén anyag transzportjában is. A kapillárisok falán levő pórusokon keresztül az 

albumin képes passzív módon kilépni az érpályákból, amelynek köszönhetően 

szervezetben fellelhető nagyobb része (65%) az érpályákon kívül, a hám és 

izomszövetekben található.21, 108 

 A HSA egy 585 aminosavból felépülő, három egységre (I-III) és azokon belül két-

két alegységre (A, B) tagolódó egyszerű globuláris fehérje. Szerkezetét megközelítőleg 

70:30% arányban α-hélix és random coil szerkezeti elemek alkotják. Számos jól ismert 

kötőhellyel rendelkezik zsírsavak, szerves vegyületek és fémionok számára.21 Az 

apolárisabb szerves kismolekulák részére három, jól elkülönülő hidrofób kötőzseb 

található az IIA, IIIA és IB aldoménben (6. ábra).20, 109, 110 
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6. ábra A HSA szerkezete, feltüntetve az alegységeket és a fő gyógyszerkötőhelyeket 

(Fehérje adatbázis (PDB kód):2BXD). 

A IIA alegységben található üregben nagykiterjedésű, központi negatív töltéssel 

rendelkező heterociklusok kötődnek, mint például: a warfarin.20, 111 A IIIA aldomént 

aromás semleges vagy perifériás helyzetű negatív töltést hordozó vegyületek foglalhatják 

el (pl. ibuprofen).20, 112 A nemrég azonosított IB aldoménben található kötőhely flexibilis 

szerkezetének köszönhetően zsírsavak mellett, számos változatos szerkezetű molekula 

befogadására képes (pl. hemin, biliverdin).109, 113 

Az albuminnal létrejövő kölcsönhatások eredményeként növekszik a gyógyszerek 

plazmán belüli vízoldhatósága, valamint védetté válnak különböző oxidatív 

folyamatokkal szemben. Emellett a kötődések erősségének függvényében változik a 

gyógyszerek biológiai hatásért felelős szabad plazmakoncentrációja is, amely 

befolyásolhatja a hatóanyagok farmakokinetikai és farmakodinamikai tulajdonságait.21, 

114 Így rendkívül fontos az affinitási állandók értékének meghatározása, valamint a nem 

kívánt gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások elkerülése érdekében a kötőhelyek pontos 

ismerete.  

2.4.1. Ligandumkötőhelyek jellemzése az albuminon 

 A HSA gyógyszervegyületekkel alkotott komplexeiről készült nagyfelbontású 

kristályszerkezetek ismeretében lehetővé vált a kötődésért felelős sztereokémiai 

paraméterek részletes feltárása, valamint a kötődést irányító faktorok mélyebb 

megismerése.  

Az albumin IIA alegységének középpontjában elhelyezkedő kötőhely nagykiterjedésű és 

magába foglalja mind a hat helikális szerkezeti egységét az aldoménnek, valamint kisebb 
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részleteit az IB, IIB és IIIA alegységeknek.20, 111, 115 A kötőhelyet egy ~10 Å átmérőjű, 

bázikus aminosavakkal bélelt bejáraton át lehet megközelíteni, amely a IIIA alegységgel 

szemben helyezkedik el. Térfogatának jelentős részét az Ile264 aminosavval két részre 

osztott hidrofób karakterű alkamra, valamint a Phe211, Trp214, Ala215, Arg218 és 

Leu219 által közvetlenül a bejárat közelében kialakított kisebb üreg alkotja. A Trp214 

oldallánc fontos szerkezeti eleme a kötőhelynek, mivel forgásával lehetővé teszi bizonyos 

vegyületek kötődést és π-π kölcsönhatások kialakítását.20, 116 Jellemzően aromás, 

nagykiterjedésű heterociklusok kötődnek itt (pl. warfarin, fenilbutazon, azapropazon) (1. 

táblázat), amelyek stabilizálását az apoláros oldalláncokkal létrehozott hidrofób 

kölcsönhatások, valamint negatív töltést hordozó molekulák esetében az üreg középső 

részén vagy a bejáratánál elhelyezkedő bázikus aminosavakkal képzett ionos és 

hidrogénkötések biztosítják.20, 111 Kiterjedt méretének köszönhetően azonban a 

vendégmolekulák gyakran nem töltik ki teljesen a kötőüreget, emiatt lehetőség nyílik egy 

további ligandum egyidejű kötődésére is. Ezt igazolták a HSA-val együtt kristályosított 

azapropazon-fenilbutazon, azapropazon-indometacin és indometacin-mirisztinsav 

vizsgálata során kapott röntgendiffrakciós eredmények is. 20 

A IIA és a IIIA kötőhelyek topológiája nagyon hasonló. Azonos számú helikális 

egységből épülnek fel és elrendeződésük révén mindkét esetben egy nagyméretű, 

apoláros kötőüreget alakítanak ki, melyek közül utóbbi kisebb méretű és merevebb, 

amely fontos szerepet játszik királis molekulák sztereoszelektív kötődésében (triptofán, 

benzodiazepinek).20 A IIIA kötőhely szerkezete kevésbé bonyolult, belseje főként 

hidrofób, amely általában aromás semleges vagy karboxilcsoportottal szubsztituált 

vegyületek kötődésének kedvez. Jellemző ligandumai a (L)-triptofán, diazepám, propofol 

és a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentők (ibuprofen, flurbiprofen) (1. táblázat).20 Az 

IB alegységben található hidrofób, L-alakú, újonnan felismert kötőhely elsődleges 

liganduma számos gyógyszer- és természetes vegyület (hemin, biliverdin, epesavak, 

etopozid, suramin, daunorubicin) (1. táblázat).109, 113, 117 Két fontos szerkezeti egysége a 

Tyr138 és Tyr161, amelyek fontos szerepet játszanak az itt kötődő vendégmolekulák 

stabilizálásában. 
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Kötőhely Vegyület neve Kötődési állandó (~ Ka, M-1) 

IB kötőhely 

hemin 

biliverdin 

etopozid, 

suramin 

daunorubicin 

1.0 × 108  109 

4.4 × 105  109 

3.0 × 104  109 

1.0 × 106  109 

               1.0 × 103  109 

IIA kötőhely 

warfarin 

fenilbutazon 

azapropazon 

3.0 × 105  111 

6.0 × 105  21 

~ 106  118 

IIIA kötőhely 

diazepám 

ibuprofen 

propofol 

2.0 × 105  119 

~ 106  109 

~ 104  109 

1. táblázat Az albumin gyógyszerkötőhelyek specifikus ligandumai és HSA-val képzett 

komplexeik látszólagos kötődési állandója 

Az alacsony vízoldékonyságú zsírsavak (FA) szövetekhez történő transzportját, 

az anyagcsere folyamatok igényének megfelelően szintén az albumin biztosítja.120 A 

közepes és hosszú szénlánccal rendelkező, telített és telítetlen lipidek számára hét 

specifikus kötőhellyel rendelkezik (FA1-FA7), amelyek különböző affinitással, 

egyenlőtlenül oszlanak el a fehérje helikális szerkezetű alegységei között.121, 122 Élettani 

körülmények során a megkötött zsírsavak száma 1-2 molekula/ fehérje közötti, de 

drasztikus éhezés, megterhelő munkavégzés vagy kóros folyamatok eredményeként 

(cukorbetegség, máj- és szív-érrendszeri betegségek) ennek értéke két, háromszorosra 

növekedhet.121, 123-126 Mivel a kötött zsírsavak fontos szerepet játszanak a fehérje 

konformációjának kialakításában és funkciójának ellátásában, így mennyiségük 

megváltozásával hatást gyakorolhatnak a HSA gyógyszertranszportban betöltött 

szerepére is.120 

Az albuminon három nagy (FA2, FA4, FA5) és négy kisebb (FA1, FA3, FA6, FA7) 

affinitású zsírsavkötőhelyet különböztetünk meg (7. ábra).121 Az erős kölcsönhatások 

kialakulásának hátterében (Ka  ~ 108- 109 M-1) a zsírsavak lineáris konformációban történő 

kötődése áll, amelyek további stabilizálásában poláros oldalláncokkal létrehozott sóhidak 

is részt vesznek.121 
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7. ábra Olajsav-HSA komplex kristályszerkezete (PDB kód:1GNI), sárgával jelölve az 

olajsav molekulákat 

Az IB, a IIA és IIIA alegységekben található FA1 (IB), FA7 (IIA), FA3 és FA4 (IIIA) 

kötőhelyek azonban közvetlenül átfednek a HSA fő gyógyszerkötő régióival, amelynek 

következtében kooperatív vagy kompetitív kötődési kölcsönhatások előidézésével hatást 

gyakorolhatnak a gyógyszerek és endogén vegyületek megoszlására és farmakokinetikai 

viselkedésére. 121, 127, 128 

2.5. Az α1-savas-glikoprotein (AGP) 

 Az albumin mellett, az AGP a másik legfontosabb gyógyszerkötő és szállító 

fehérje a plazmában. Létezéséről elsőként Schmid és Winzler számolt be,129-131 akik 

szokatlanul alacsony izoelektromos ponttal (pI~ 3) és magas szénhidráttartalommal (~ 

45%) rendelkező makromolekuláról adtak felvilágosítást. Az AGP jelentős része a 

májban szintetizálódik. Átlagos koncentrációja a vérben HSA-hoz képest jóval 

alacsonyabb (~ 20 µM), de akut fázisos reakciók során (sérülés, gyulladás, fertőzés, 

tumoros megbetegedések) mennyisége jelentősen megemelkedik (~ 60- 100 µM), 132, 133 

míg az albuminé (negatív akut fázis fehérje, ~ 250- 300 µM) lecsökken. Így bizonyos 

kóros folyamatokban az AGP a szervezet egyik jelentős molekulakötő fehérjéjévé léphet 

elő.134, 135 

Az AGP, a glikoproteinek csoportjába tartozik, amelyet annak köszönhet, hogy öt 

glikozilációs helyéhez N-glikánok kapcsolódnak. N-glikánoknak a nitrogénatomon 

keresztül a fehérjéhez kovalens kötéssel kapcsolódó oligoszacharid egységeket nevezzük, 
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amely az AGP esetében a peptidlánc öt aszparagin csoportján keresztül valósul meg (Asn-

15, Asn-38, Asn-58, Asn-75, Asn-85) (8. ábra).136 Az oligoszacharid lánc terminális 

monoszacharidja gyakran sziálsav. A vérplazmában az AGP két különböző gén által 

kódolt, három fő genetikai variánsának, az F1 (50%), S (23%) és A (27%) keverékeként 

fordul elő.137 Az AGP-A gén kódolja az F1 és S variánsokat az ORM1 lókuszon, az A 

variáns pedig az AGP-B/B’ (ORM2) gén terméke.132, 138 A variánsok elsődleges 

szerkezetét összehasonlítva az F1 és A formák 22 aminosavban, míg az F1 és S variánsok 

mindössze egyetlen építőelemben (Glu helyett Arg) térnek el egymástól.138 

Az AGP biológiai szerepe napjainkban még nem teljesen ismert. Több tanulmány 

is beszámolt vérlemezke-aggregáció gátló, immunmodulátor és limfocita proliferáció 

szabályzó hatásáról.139 Egyik fiziológiás funkciójaként az engodén és exogén anyagok 

célszervekhez történő transzportját tartják számon.140 

Az AGP egyetlen polipeptid láncból álló 183 aminosav hosszú fehérje, amelynek 

szerkezetét α-hélixek (15%) és β-redők (45%) alkotják (8. ábra). Kötőüregét egy mély, 

hidrofób β-hordó reprezentálja, amely többnyire az aromás semleges vagy bázikus 

karakterrel rendelkező endogén (szteroid hormonok, szerotonin, hisztamin)141, 142 és 

exogén (antipszichotikumok, antidepresszánsok, antivirális, tumorellenes szerek)143-145 

molekulák kötődésének kedvez. A genetikai variánsok kötőüregének architektúrája 

azonban nem teljesen egyforma, amely eltérő gyógyszerkötési profilt kölcsönözhet a 

frakcióknak.146-149 Közelebbről szemügyre véve az F1 és S variánsok kötőhelyét egy 

széles és három egymással részlegesen átfedő régiót (I, II, III) lehet elkülöníteni. Az I-es 

nagyméretű, apoláros oldalláncokból felépülő a vendégmolekulákkal történő hidrofób 

kölcsönhatások kialakításáért felelős, míg a két másik kisebb kiterjedésű, poláros 

aminosavakkal bélelt alegység (II, III) (Glu, Asp) a hidrogénhíd és ionos kötések 

kiépítésében vesz részt (8. ábra).150 Ezzel ellentétben az AGP-A frakció kötőüregét csak 

az I és II régiók alkotják, ami a lényegesen szűkebb kötőzsebet biztosít a variáns 

számára.151 
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8. ábra Az AGP kristályszerkezete (szalagmodell ábrázolás, PDB kód:3KQ0). A felszíni 

ábrázolásmód az AGP-F1 variáns gyógyszerkötőhelyének alegységeit (I, II és III)150 

mutatja be  

2.5.1. Az AGP genetikai variánsainak jelentősége a klinikai farmakológiában   

 A gyógyszerek kötődésvizsgálatai során az AGP genetikai polimorfizmusát 

szükséges figyelembe venni. Ennek oka egyrészt, hogy gyulladás esetén és daganatos 

megbetegedésekben az AGP plazmaszintjének növekedéséhez a genetikai variánsok nem 

egyenlő mértékben járulnak hozzá. Emlő-, tüdő- és petefészekrákos betegcsoportok AGP 

szintjének vizsgálata során az F1 és S variánsok aránya minden esetben meghaladta az A 

frakcióét.152 Vékey és mtsai. limfómás és melanómás betegek vérplazmájának vizsgálata 

során is hasonló eredményekről számoltak be. 153 

Másrészt a variánsok gyógyszerkötő képessége is eltérő lehet. Néhány hatóanyag azonos 

affinitással kötődik mindkét fehérjéhez, míg más vegyületek kötődésük során a genetikai 

variánsok közül többnyire az egyik formát részesítik előnyben.148, 154-159 Az AGP 

gyógyszerkötő képességének vizsgálatával foglalkozó kutatások főként az A- és a 

keverék F1*S variánsra terjednek ki, mivel alkalmas analitikai módszer hiányában az F1 

és S forma szétválasztására nincs lehetőség.160, 161 Ily módon vizsgálták a krónikus 

leukémia terápiájában alkalmazott tirozin-kináz inhibitor imatinib AGP 

variánsszelektivitását is. A kutatások azt igazolták, hogy az imatinib farmakokinetikai 

tulajdonságait és aktivitását nagymértékben befolyásolja az AGP-vel kialakuló 

kölcsönhatása. Az F1*S frakción az imatinib nagy és szelektív affinitást mutatott, míg az 

AGP-A variánson a kötődés erőssége jóval kisebbnek mutatkozott.156, 162 Hasonló 

jelenséget láttak az antiaritmiás szerként használt dipiridamollal végzett AGP 

kötődésvizsgálatok során is.149 Az F1*S-hez képest alacsonyabb koncentrációban 
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jelenlevő A variáns egyes hatóanyagokkal (amitriptilin, dezipramin és imipramin) 

szemben tanúsított erős és szelektív kötődéséről szintén beszámoltak.151 

 Az AGP szérumszintjének és szerkezeti tulajdonságainak kóros folyamatokban 

történő megváltozása diagnosztikus és prognosztikus indikátorként is szolgálhat a 

klinikai gyakorlatban, amely felhasználható a különböző betegségek 

manifesztálódásának követésére.132-134 Emellett az AGP szervezetben végbemenő 

patológiás elváltozások okozta módosulásai számottevő hatást gyakorolhatnak a 

kezelésben alkalmazott hatóanyagok farmakológiai viselkedésére is. Így a gyógyszer-

AGP kötődési kölcsönhatások mélyebb megismerése hasznos információt nyújthat a 

gyógyszerkutatás és a klinikai vizsgálatok korai szakaszában a hatóanyag biológiai 

aktivitásának és terápiás indexének elérésére vonatkozóan.163 

  



26 
 

3.  Célkitűzés 

Doktori munkám során, kutatásaimban a biológiailag aktív természetes és a 

Servier Gyógyszerkutató Intézet fejlesztése alatt levő szintetikus β-karbolin analógok 

plazmafehérjékkel szembeni viselkedésének vizsgálatára összpontosítottam. 

Kromatográfiás, spektroszkópiai és in silico módszerek alkalmazásával tanulmányozni 

kívántam ezen vegyületek HSA-val és AGP-vel alkotott kölcsönhatásait, amely során 

célom volt, hogy:  

 meghatározzam a β-karbolin-szérumfehérje asszociációt jellemző paramétereket 

(asszociációs egyensúlyi állandó (Ka), sztöchiometria), 

 jelzőligandumokkal végzett kötődésvizsgálatokban azonosítsam és jellemezzem 

ezen alkaloidok specifikus HSA kötőhelyét, 

 szerkezet-kötődési affinitás összefüggéseket állítsak fel, 

 vizsgáljam, hogy az albumin zsírsavkötési profilja, milyen módon befolyásolja az 

egyszerű gyűrűrendszerű β-karbolin (NH, HH) vegyületek HSA kötődését,  

 feltárjam és egymáshoz rendeljem az EVD és RTK molekulák szerkezetében rejlő 

strukturális és spektrális jellemzőket, 

 meghatározzam és következtetéseket vonjak le a tiszta EVD enantiomerek 

plazmafehérjék jelenlétében megvalósuló kötőkonformációjára, 

 albumin és AGP kristályszerkezetének felhasználásával szerkezetalapú fehérje-

ligandum dokkolásokat hajtsak végre, amelyből származó információk lehetővé 

teszik a kötődésért felelős farmakofór pontok azonosítását, valamint a 

kölcsönhatások molekuláris szintű megismerését. 
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4.  Kísérleti módszerek áttekintése 

4.1. Felhasznált anyagok 

Az alkalmazott vegyszerek (fehérjék, ligandumok, oldószerek, puffer 

alapanyagok) jelentős része Sigma-Aldrich, Fluka, Frontier Scientific és AK Scientific 

termék volt. Sigma-Aldrich termék a 97%-os tisztaságú zsírsav mentes HSA, AGP, 

norharmán HCl, (±)- evodiamin, mirisztinsav és palmitinsav, valamint a kiegészítő 

vizsgálatokhoz felhasznált (±)-flurbirpofen, diazepám, (R)- és (S)- oxazepám-acetát, 

kenodezoxikólsav, 5β-kolánsav és propofol. A rutekarpint és a (±)- naproxent az AK 

Scientific cégtől vásároltuk. Frontier Scientific és Fluka termék a hemin, biliverdin HCl, 

valamint az olajsav. A (±)-karprofent a Vim Spectrum Hungary Kft.-től kaptuk. A kísérletek 

során felhasznált tiszta AGP genetikai variánsokat irodalomból ismert fém-affinitás 

kromatográfia segítségével szeparáltam.161 A harmán és harmin vegyületeket, valamint 

szintetikus analógjaikat ([b1]-[b9]) a Servier Gyógyszerkutató Intézetből, Dr. Kotschy 

András bocsájtotta rendelkezésünkre. [b1]:7-izopropoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]-indol, 

[b2]:1-metil-7-(1-fenil-etoxi)-9H-pirido[3,4-b]-indol, [b3]:1-metil-7-(2-piridil-metoxi)-

9H-pirido[3,4-b]-indol, [b4]:1-metil-7-[2-(2-piridil)-etoxi]-9H-pirido[3,4-b]-indol, 

[b5]:9-benzil-7-metoxi-1-metil-pirido[3,4-b]-indol, [b6]:7-metoxi-9-[(3-metoxi-fenil)-

metil]-1-metil-pirido[3,4-b]-indol, [b7]:7-metoxi-1-metil-9-[[4-(trifluoro-metil)-fenil]-

metil]-pirido[3,4-b]-indol, [b8]:7-metoxi-1-metil-9-[1-[4-(trifluoro-metil)-fenil]-etil]-

pirido[3,4-b]-indol, [b9]:7-metoxi-1-metil-9-[2-[4-(trifluoro-metil)-fenil]-etil]-

pirido[3,4-b]-indol. 

 A vegyületek 2 mM-os törzsoldatát minden mérés előtt frissen készítettük 

ioncserélt víz, 1:1 térfogatarányú etanol:víz keverék, DMSO, víz-DMSO vagy puffer-

DMSO elegy felhasználásával. A mintaoldathoz adagolt DMSO mennyisége egyik 

vizsgálat során sem haladta meg az 5 v/v %- ot, így hatása a CD és fluoreszcencia 

spektrumokra nézve elhanyagolható volt. A fehérje mintákat fiziológiás összetételű 

pH:7.4-es Ringer pufferben (8.1 mM Na2HPO4·12H2O, 1.5 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 

2.7 mM KCl, 0.8 mM CaCl2, 1.1 mM MgCl2) oldottuk. A spektroszkópiai vizsgálatokhoz 

kromatográfiás tisztaságú etil-alkoholt (EtOH), 2,2,2,-trifluor-etanolt (TFE), dimetil-

szulfoxidot (DMSO), acetonitrilt (AcN), dioxánt és diklór-metánt használtunk.  
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4.2. A vizsgálati módszerek elvi alapjai, alkalmazott kísérleti körülmények  

A ligandum-fehérje kölcsönhatás vizsgálatok során a kísérleti körülményeket miden 

esetben az adott méréstechnikai módszertől függően választottuk meg. Az alkalmazott 

paramétereket a jobb átláthatóság kedvéért néhány helyen táblázatosan is közöljük. 

4.2.1. Immobilizált HSA-affinitás kromatográfia 

A kötődésvizsgálatokban az asszociációs állandók meghatározására 

legegyszerűbben alkalmazható módszer a HSA-affinitás kromatográfia. Ennek során, 

Sepharose 4B hordozóhoz kovalensen rögzített HSA töltet képezi az állófázist, amely 

képes specifikusan és reverzibilisen megkötni az oszlopra injektált, valamint a mozgó 

fázis (Ringer puffer) által szállított kismolekulákat. A fehérje és ligandum között 

kialakuló kölcsönhatás erősségének függvényében megváltozik a ligandum megoszlása 

az álló és áramló fázis között, ezáltal befolyásolva annak elúciós profilját. Az oszlopról 

eluálódó komponenseket UV/Vis detektor segítségével azonosítva, valamint a hozzájuk 

tartozó retenciós térfogatokat mérve az asszociációt jellemző paraméterek becsülhetővé 

válnak (Σn × Ka, n: kötőhelyszám és Ka: asszociációs állandó).164-166 A módszer 

alkalmazhatóságának feltétele, hogy a vizsgált vegyület detektálható legyen az 

ultraibolya-látható tartományban, minimális interakciót alakítson ki a hordozóval, 

valamint a fehérjével létrejövő kölcsönhatás mérhető változást indukáljon a ligandum 

elúciós térfogatában.  

A HSA-affinitás kromatográfiát jellemzően a kötődési egyensúlyi állandók 

értékének becslésére, valamint a relatív kötődési különbségek, mint szubsztituens hatás 

és sztereoszelektív kölcsönhatások kimutatására alkalmaztuk.  

Ehhez, V0: 6 mL-es oszlopot és elúciós oldatnak Ringer puffert használtunk, amelynek 

áramlási sebessége minden esetben 1mL/ perc volt. Referencia vegyületként mindig (R, 

S)-oxazepám-acetát enantiomereket és diazepámot választottunk. A természetes és 

szintetikus vegyületeket abszorpciós maximumuk közelében detektáltuk (2. táblázat). A 

származékok hordozóval kialakított nem-specifikus adszorpciójának vizsgálatát kontroll 

kísérletben, fehérjét nem tartalmazó gélen végeztük el (oszloptérfogat V0: 6 mL).  
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vegyület oldószer cligand közeg λmax./ nm 

NH, HH, RTK, b1-b9 DMSO 

2 mM 
Ringer 

puffer 

345-350 

(±)-EVD DMSO 280 

(R, S)-oxazepám-acetát EtOH 250 

diazepám EtOH 250 

   
2. táblázat A HSA-affinitás kromatográfia vizsgálatnál alkalmazott kísérleti körülmények. 

4.2.2. Ultraszűrés  

 Az ultraszűrési technika során a makromolekulák és a biológiailag aktív 

vegyületek közötti kölcsönhatást vizsgálhatjuk oly módon, hogy a kismolekula szabad és 

kötött frakcióját szétválasztjuk egymástól.167, 168 A módszer lényege, hogy adott 

pórusméretű membránszűrőt tartalmazó Eppendorf csőben összemért fehérje és ligandum 

keverékét inkubáljuk, majd az egyensúly beállta után a kötött és szabad frakciókat 

centrifugálással elkülönítjük. Ennek eredményeként két frakciót kapunk: a szűrőn átjutó, 

„kis molekulasúlyú” szabad ligandum és egy a membránon fennmaradó „nagy 

molekulatömegű” fehérjéhez kötött részt. Megfelelően érzékeny analitikai eljárást 

alkalmazva (UV/Vis spektrofotométer, fluoreszcencia és CD spektroszkópia) az 

asszociációs állandók számításához szükséges szabad frakció koncentrációja 

meghatározható. Az ultraszűréssel végzett kvantitatív kötődésvizsgálatok 

elengedhetetlen feltétele, hogy a komponensek és a membránszűrő közötti adszorpció 

mértéke elhanyagolható legyen. A mennyiségi vizsgálatok mellett az ultraszűrés kiválóan 

alkalmas optikailag aktív vegyületek, többkomponensű rendszerek kvalitatív analízisére 

is. Királis analitikai vagy kiroptikai módszerrel kiegészítve gyakran használják racém 

minták fehérjekötődése során fellépő sztereoszelektív kölcsönhatások azonosítására, 

amely során a szabad ligandum frakciójának vizsgálatával a szelektivitás mértéke és az 

enantiomerpreferencia megadható.166 

Ultraszűrést, a (±)-EVD sztereoszelektív szérumfehérje kötődésének kimutatására 

végeztünk, mely során Amicon MPS-1 rendszert168 és egyszer használatos YMT 30 

membránszűrőket alkalmaztunk. Az összemért fehérje (20 µM) és (±)-EVD (40 µM) 

oldatot Eppendorf mikrocentrifugával, 1000 g-nek megfelelő fordulatszámon 

centrifugáltuk, addig amíg a minta több mint 80%-a átjutott a szűrőn. A szűrletet 

összegyűjtöttük, kloroformmal extraháltuk, majd vákuumbepárlással eltávolítottuk az 

oldószert és a visszamaradó minta kis mennyiségét etanolban feloldva összetételét királis 

HPLC technikával határoztuk meg (lásd 4.2.3. alfejezet). 
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4.2.3. EVD enantiomerek királis HPLC analízise 

Királis kromatográfia az oszlop kromatográfia egy azon változata, amelyben a 

stacionárius fázist egy hordozóhoz távtartón keresztül kapcsolt királis kismolekula vagy 

makromolekula (fehérje,169 cellulóz, ciklodextrin) képezi.170 Az elválasztás azon 

alapszik, hogy egy racém minta két enantiomerjének állófázissal szembeni affinitása 

különböző, ennek következtében eltérő a mozgó és állófázis közötti megoszlásuk, így 

különböző retenciós idővel eluálódnak. A kromatográfiás oszlopok változatosságának 

köszönhetően a megfelelő állófázis kiválasztását mindig az elválasztani kívánt minta 

fizikokémiai tulajdonságai, valamint a vizsgált probléma kérdésköre határozza meg.  

Kísérleteinkben a királis HPLC technikát az EVD enantiomerek irodalomból 

ismert metodika szerinti szétválasztására,82 racemát fehérjés oldatának ultraszűrletében 

az EVD enantiomer arány megállapítására, az EVD affinitás kromatográfiával szeparált 

enantiomereinek beazonosítására vettük igénybe.  

A HSA-Sepharose gélről eluálódó EVD frakciókat összegyűjtöttük és az ultraszűrésnél 

említett lépéseket követve etanolban oldva injektáltuk. A kísérletekhez minden esetben 

JASCO PU-980 pumpát, egy Rheodyne 7125 injektort (20 mL-es hurokkal), egy 

JASCOMD 2010-Plus UV-Vis fotodiódasoros detektort és Chrom Pass kromatográfiás 

szoftvercsomagot alkalmaztunk. Az elválasztásoknál CHIRACEL OJ (250 × 4.6 mm) 

oszlop volt az állófázis, míg mozgófázisként hexán: etanol= 60: 40 arányú keveréket 

használtuk 0.9 mL/ min áramlási sebességgel. Az eluálódó komponenseket λ= 225 nm-

en detektáltuk. 

4.2.4. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

Az optikailag aktív molekulák vizsgálatához lineárisan polarizált (anizotróp) 

fényre van szükség. A lineárisan polarizált fény egy balra (bcp) és egy jobbra cirkulárisan 

polarizált (jcp) komponensre bontható, amelyek azonos fázisban vannak és amplitúdójuk 

megegyezik. Ha a lineárisan polarizált fény optikailag aktív közegen halad keresztül, a 

két cirkulárisan polarizált komponens törésmutatója (nb ≠ nj), valamint az abszorpciós sáv 

λmax értékéhez közeli hullámhosszaknál abszorpciójuk (Ab ≠ Aj) különböző lesz. Ennek 

következtében a kilépő fény elliptikusan polarizált. A síkban polarizált fény két 

összetevőjének különböző abszorpcióját cirkuláris dikroizmusnak nevezik. A két 

fénysugár abszorpciójának különbségét (Δε = εbal-εjobb) a hullámhossz (λ) függvényében 

ábrázolva megkapjuk a cirkuláris dikroizmus görbét. A CD görbék maximumai az 
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elektrongerjesztési abszorpciós spektrumban megjelenő maximumok közelében 

jelentkeznek, ahol minden elektronátmenetnek egy CD sáv felel meg. A kiroptikai 

vizsgálatokban a CD sáv alatti hullámhosszal redukált integrált intenzitás a 

rotátorerősséget (R) jelenti.  

𝑅 = 2.297 × 10−39 ∫
∆𝜀

𝜆

∞

0
𝑑𝜆            (1) 

λ: hullámhossz, Δε: moláris cirkuláris dikroikus abszorpciós koefficiens.  

A CD átmenetek kialakulásához az szükséges, hogy az elektrongerjesztés során, a 

molekulán belüli töltéselmozdulás révén egymásra nem merőleges átmeneti elektromos 

(µ) és mágneses momentum (m) jöjjön létre (µ ≠ 0, m ≠ 0). A rotátorerősség ezen két 

mennyiség vektoriális szorzata.  

𝑅 = �⃗� × �⃗⃗⃗� = |�⃗�| ∙ |�⃗⃗⃗�| ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽           (2) 

µ: átmeneti elektromos momentum, m: átmeneti mágneses momentum, β: az átmeneti 

momentumvektorok által bezárt szög.   

Amennyiben β hegyesszög (0° < β < 90°) a rotátorerősség pozitív, ha pedig tompaszög 

(90° < β < 180°) akkor negatív. Kvantumkémiai számítások révén az egyes 

elektronátmenetekhez tartozó átmeneti elektromos és mágneses momentumok 

meghatározhatók és így a CD spektrumok számolhatók.   

A vizsgálatok során CD jelet abban a hullámhossztartományban kapunk, ahol a 

molekulának számottevő fényelnyelése van. A CD spektrumban valójában a molekula 

kromofór csoportjaitól várhatunk jelet, illetve a jelet adó kromofór csoportok térbeli 

elhelyezkedéséről nyerhetünk információt. Kromofórnak a vegyületekben található azon 

atomcsoportokat nevezzük, amelyek egy-egy elektronátmenet révén felelősek az 

abszorpciós spektrumban megjelenő sávokért. Szimmetria megfontolások alapján a 

molekulában található kromofórokat két csoportra oszthatjuk: az önmagában 

(inherensen) királis és az önmagában akirális kromofórokra. 

 Inherens akirális kromofórok: CD aktivitás a királis környezet „perturbáló” 

hatásának köszönhető a kromofór gerjesztése során (pl. karbonilcsoport).  

 Inherens királis kromofórok: szimmetriasíkkal nem rendelkeznek és a kiralitást 

maga a kromofór hordozza (pl. helicének, biaril- származékok). 

A CD spektroszkópiában az optikai aktivitás mechanizmusok közül egyik 

legnagyobb jelentőséggel az ún. exciton mechanizmus bír. Két egymáshoz közeli, nagy 

átmeneti elektromos momentummal rendelkező nem konjugált kromofór királis térbeli 
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elrendeződése olyan kölcsönhatáshoz vezet, melynek eredményeként egy ellentétes 

előjelű sávpár (couplet) jelenik meg a CD-spektrumban (9. ábra). A couplet megegyezés 

szerinti előjele - azaz a nagyobb hullámhossznál lévő komponens előjele - bizonyos 

megfontolások alapján összefüggésbe hozható a kromofórok egymáshoz viszonyított 

térbeli helyzetével. Ha a nagyobb λ értéknél jelentkező CD átmenet előjele negatív, akkor 

negatív Cotton effektusú (CE) sávpárnak nevezzük. Ebben az esetben, a két csatoló 

kromofór hossztengelyirányú elektromos átmeneti momentumait az óramutató járásával 

ellentétes irányba történő forgatással vihetjük át egymásba, így a két átmeneti momentum 

által definiált projekciós szög előjele negatív lesz (negatív exciton kiralitás). Tükörképi 

elrendeződés pozitív coupletet és pozitív projekciós szöget eredményez (pozitív exciton 

kiralitás) (9. ábra).171-174 

 

9. ábra A negatív és pozitív exciton csatolt sávpárok megjelenése a CD és az abszorpciós 

spektrumban 

4.2.4.1. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása fehérje-ligandum 

kölcsönhatások vizsgálatában  

 A fehérje-ligandum kötődés tanulmányozására a CD spektroszkópiában kétféle 

módon nyílik lehetőség. Vizsgálhatjuk a ligandum kötődése során bekövetkező 

konformációs változásokat a fehérje saját CD spektrumában vagy nyomon követhetjük a 

kismolekula elektronátmeneteiben az aszimmetrikus környezet által indukált CD 

aktivitást. Mivel a fehérje saját jelének zavaró hatása a 300 nm feletti tartományban már 

elhanyagolható, így az utóbbi módszer megbízhatóbb információt szolgáltathat a 
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kölcsönhatásról. A legtöbb esetben a fehérjéhez kötődő kismolekulák akirálisak, mégis 

mérhető CD jel megjelenését tapasztaljuk a kromofór abszorpciós maximumai közelében. 

Ezt a jelenséget indukált CD-nek vagy extrinszik Cotton-effektusnak nevezzük. Az 

indukált CD aktivitás a következő forrásokból származhat:175 

 a kötött ligandum királis konformációja147, 156, 176, 177 

 a ligandum és fehérjeoldalláncok elektromos átmeneti momentumai között 

fellépő exciton csatolás178-181, 

 ligandum-ligandum közötti exciton csatolás147, 182. 

Kutatásainkban, a β-karbolin származékok szérumfehérje kölcsönhatását jellemző 

paraméterek számításához a vizsgált kismolekulák fehérje jelenlétében indukálódó CD 

aktivitását mértük, míg specifikus HSA kötőhelyük tisztázásához ligandum leszorítás 

kísérletekben, a vizsgált vagy referencia vegyületek ICD jeleinek változásait követtük. A 

méréseket JASCO J-715 spektropolariméteren, 25 °C -on, 1 cm-es küvettában végeztük. 

A mintatér ózonmentesítéséhez folytonosan áramló nitrogéngázt alkalmaztunk. A 

vizsgálatok során állandó koncentrációjú fehérjeoldatot titráltunk a vegyületek oldatával. 

A ligandum-fehérje keverékek spektruma három mérés átlagából tevődött össze és a 

görbéket minden esetben korrigáltuk a fehérje saját spektrumával. A kötődési állandók 

értékét a következő összefüggésből határoztuk meg:177 

𝐶𝐷(𝑚𝑑𝑒𝑔) =  
𝑘

2
(𝑐𝑝 + 𝑐𝐿 + 𝐾𝑎

−1 − √(𝑐𝑝 + 𝑐𝐿 + 𝐾𝑎
−1)2 − 4𝑐𝑝𝑐𝐿)         (3) 

CD: a kismolekula által indukált ellipticitási értékek  növekvő ligandum/fehérje mólarány 

mellett, cp és cL: a fehérje és a ligandum koncentrációja, Ka: asszociációs állandó. A 

nemlineáris regressziós analízist Microcal Origin 8.6 szoftverrel végeztük.  

4.2.5. EVD molekula CD spektrumának kvantumkémiai számítása 

Figyelembe véve, hogy a CD spektrum a vizsgált molekula abszolút 

konfigurációjától és konformációjától egyaránt függ, ezért a konfiguráció ismeretében a 

konformáció, míg utóbbi ismeretében a konfiguráció határozható meg. Az azonosításhoz 

az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az elméleti és mért CD spektrum adatainak 

összehasonlítása. A kvantummechanika és a számítástechnika rohamos fejlődése 

lehetővé tette a különböző elektronátmenetekhez kapcsolódó rotátorerősségek és CD 

spektrumok számítását, ahol az elméleti és kísérleti adatok összevetésével, referencia 

anyagok felhasználása nélkül meghatározhatjuk a vizsgált molekula abszolút 

konfigurációját, valamint flexibilis szerkezet esetén az egyensúlyi konformerarányt. 
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Ehhez főként félempirikus kvantummechanikai alapokon nyugvó (pl.: ZINDO/S) 

módszereket használnak, amelyekkel viszonylag gyorsan lehet a molekulák CD 

spektrumát meghatározni. Az utóbbi évtizedekben egyre elterjedtebbé vált az ab initio 

DFT és TDDFT ((Time Dependent) Density Functional Theory) kvantummechanikai 

módszer, amellyel a közepes molekulasúlyú vegyületek CD spektrumai megengedhető 

időráfordítással és nagyobb pontossággal számíthatók.  

A művelet általában három fő lépésből tevődik össze. Az első lépés a vizsgálni 

kívánt vegyület konformereinek meghatározása konformáció analízis elvégzésével; a 

második a kapott konformerek CD spektrumának számítása; a harmadik a kísérleti és 

elméleti spektrumok összehasonlítása. Vizsgálatainkat az ismert abszolút konfigurációjú 

(R)-EVD-ra a következő lépéseket követve végeztük: 

1.) Az alacsony energiájú konformereket az EVD kristályszerkezetéből 

(Cambridge Szerkezeti Adatbázis) kiindulva, Dreiding erőteret183 használva a Marvin 

6.3.0. (Conformer plugin, ChemAxon) program segítségével azonosítottuk. 

2.) A kiválasztott alacsony energiájú konformereket sűrűség-funkcionál 

elmélet (DFT) módszerrel (Turbomole 6.5. program) optimáltuk, amelyhez BP 

funkcionált és SVP bázist használtunk. A DFT optimálást mind gázfázisban és mind 

COSMO (Conductor-like Screening Model)184, 185 oldószer modell alkalmazásával AcN 

jelenlétében (alkalmazott dielektromos állandó értéke: 37.5) elvégeztük.  

3.) Az optimált konformerekhez tartozó rotátorerősséget DFT szinten, BP 

funkcionált és SVP bázist használva számítottuk.   

4.) A különböző elektronátmenetekhez tartozó rotátorerősség értékekre Gauss 

görbét illesztve és azokat összesítve kaptuk a CD görbéket. 

∆𝜀(𝐸) =
1

2.297×10−39√2𝜋𝜎
∑ ∆𝐸𝑖𝑅𝑖

𝐴
𝑖 𝑒[−(𝐸−

∆𝐸𝑖
2𝜎

)]
2

         (4) 

Δε: moláris cirkuláris dikroikus abszorpciós koefficiens (M-1cm-1), σ: sávszélesség 1/e 

magasságnál (0.16 eV), ΔEi és Ri: az „i”-dik átmenethez tartozó gerjesztési energia és 

rotátorerősség. 

4.2.6. Fluoreszcencia spektroszkópia 

 A fluoreszcencia spektroszkópia a fotolumineszcencia tárgykörébe tartozó 

módszerek egyike. A fotolumineszcencia alatt azt a jelenséget értjük, amikor egy adott 

anyag fényabszorpció következtében gerjesztett állapotba kerül, majd az elnyelt energiát 

fotonok formájában kisugározza. Amennyiben a fotonkibocsátást nem előzi meg spin 
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átfordulás, azaz szingulett (az elektronspinek ellentétesek) állapotból történő sugárzás 

útján tér vissza a molekula alapállapotba, akkor fluoreszcenciáról beszélünk. A folyamat 

során az elektron a gerjesztést követően ns-µs időtartam elteltével alacsonyabb 

energiaszintre kerül, vagyis a fényemisszió a gerjesztő sugárzás megszüntetése után 

gyakorlatilag azonnal megszűnik. 

A fluoreszcencia spektroszkópia vizsgálatok során emissziós spektrumokat mérünk, 

melyek változásai nagymértékben függenek a fluorofórok kémiai szerkezetétől. Azokat a 

molekulákat vagy molekula részeket, amelyek egy adott hullámhosszúságú fény 

elnyelését és emisszióját lehetővé teszik fluorofóroknak nevezzük. Ezek a vegyületek 

általában sík szerkezetűek, kiterjedt delokalizált π-elektronrendszerrel rendelkeznek és 

fluoreszcencia tulajdonságaik nagymértékű oldószerfüggést mutatnak. Ha a fluorofór 

közvetlen részét képezi a vizsgált molekulának, akkor intrinszik fluorofórról 

beszélhetünk, míg ha külső adalékként juttatjuk a mintánkhoz, akkor extrinszik 

fluorofórnak nevezzük. Fehérjék esetében intrinszik fluorofórokként az őket felépítő 

aromás aminosavakat (Phe, Tyr, Trp) és különböző kofaktoraikat (NAD+, FAD) 

említhetjük. Közülük kiemelkedő szerepet főként a Trp-nak tulajdonítanak, amely a többi 

aminosav mellett szelektíven gerjeszthető (λ: 295-305 nm) és amelynek fluoreszcenciája 

rendkívül érzékenyen reagál a lokális környezetében bekövetkező változásokra.186 

Ligandum-fehérje kölcsönhatásokat fluoreszcencia spektroszkópia segítségével 

közvetlen vagy közvetett módon tanulmányozhatunk. A közvetlen úton végzett 

vizsgálatok során kihasználhatjuk a fehérje szerkezetében előforduló Trp fluoreszcencia 

tulajdonságait vagy követhetjük a kismolekula saját emissziós spektrumában 

bekövetkező változásokat. Mivel vizsgált szérumfehérjéink kevés számú és specifikus 

helyen levő Trp tartalmaznak (HSA egy, AGP három Trp), így ennek emissziós intenzitás 

változását egy kötődő kismolekula jelenlétében detektálva információt kaphatunk a 

létrejövő kölcsönhatás erősségéről és módjáról egyaránt. Az ilyen típusú vizsgálatok 

fluoreszcencia kioltás („quenching”) jelenségen alapulnak, amelynek lényege, hogy: a 

ligandum és a fluorofór között kialakuló kapcsolat következtében a fehérje saját 

fluoreszcenciája a vegyület adagolásának hatására folyamatosan csökken. Ezt az 

intenzitás csökkenést a kismolekula koncentrációjának függvényében ábrázolva és a (5)-

ös összefüggést alkalmazva a kötődési állandó értéke számítható. Mivel a Trp a HSA IIA 

aldoménjében található kötőüreg részét képezi, így a kioltás vizsgálattal egyben a 

vegyület specifikus albumin kötőhelyéről is információt szerezhetünk.  
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Néhány esetben a vizsgált molekula is fluoreszkál. Ilyenkor fordított titrálást 

végezhetünk, amely során a szelektíven gerjesztett ligandum intenzitás változását mérjük 

a fehérje növekvő koncentrációjának függvényében. A kölcsönhatást jellemző 

paraméterek számításához a következő összefüggést alkalmazzuk:187 

𝐹 = ([𝑃]𝑡 − [𝐿]𝑡 − 𝐾𝐷)
𝑓𝑝

2
+ ([𝐿]𝑡 − [𝑃]𝑡 − 𝐾𝐷)

𝑓𝑙

2
+ ([𝑃]𝑡 + [𝐿]𝑡 + 𝐾𝐷)

𝑓𝑝𝑙

2
+ (𝑓𝑝 +

𝑓𝑙 − 𝑓𝑝𝑙)√
([𝑃]𝑡+[𝐿]𝑡+𝐾𝐷)2

4
− [𝑃]𝑡[𝐿]𝑡              (5) 

F: mért fluoreszcencia intenzitás, [P]t és [L]t : fehérje és ligandum koncentráció, Kd: 

disszociációs állandó, fp, fl és fpl: a fehérje, ligandum és a kialakuló komplex fajlagos 

fluoreszcenciája. 

Abban az esetben, ha a kismolekula-fehérje kötődés közvetlenül az előbbi módokon nem 

vizsgálható, akkor fluoreszcens jelzővegyületeket alkalmazhatunk. Ezekre az jellemző, 

hogy míg önmagukban alig vagy egyáltalán nem emittálnak, addig a fehérje hidrofób 

üregeibe kötődve fluoreszcencia intenzitásuk sokszorosára növekszik, valamint 

emissziós maximumhelyük is eltolódik. Ha adott arányú fehérje-jelzővegyület rendszert 

egy kompetícióra alkalmas vegyülettel titrálunk, akkor a jelzőanyag kiszorítható a 

kötőüregből, amelynek eredményeként emissziós intenzitás csökkenést tapasztalunk. 

Amellett, hogy ez a módszer információt nyújt a vizsgált kismolekula kötőhelyéről, a 

leszorítás mértékéből az asszociációs állandók értéke is egyaránt becsülhető.148, 187 

A fluoreszcencia spektroszkópia megbízhatóan alkalmazható analitikai 

módszernek bizonyul, de alkalmazása során megfelelő körültekintéssel kell eljárnunk. 

Fontos, hogy a mérésekhez kellően alacsony koncentrációjú oldatot használjunk a 

hibafaktort jelentő belső filter hatás („inner filter effect”), valamint az önabszorpció 

elkerülés érdekében. Az előbbi jelenség alatt a gerjesztő fény elnyelését, míg utóbbi 

esetén az emittált fény abszorpcióját értjük.186 Emiatt tehát célszerű olyan mintákat 

vizsgálni, amelyek abszorpciójának mértéke a gerjesztő hullámhosszon nem haladja meg 

a 0.05 értéket. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a detektált intenzitásokat a 

következő összefüggés figyelembevételével korrigálni kell: 

𝐹𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝐹𝑚é𝑟𝑡 × 10
(𝐴𝑒𝑥+𝐴𝑒𝑚)

2            (6) 

Fmért és Fkorr: a mért és korrigált fluoreszcencia intenzitások, Aex és Aem: a minta gerjesztő 

és az emissziós hullámhosszon mért abszorbanciája.  
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Kísérleteinkben a kötődést jellemző asszociációs állandó értékének becsléséhez: 

a triciklusos gyűrűrendszerű β-karbolinok saját fluoreszcenciájának fehérje jelenlétében 

bekövetkező változását, valamint az összetett szerkezetű EVD és RTK fehérje kötődése 

során indukálódó emissziós intenzitásokat detektáltuk. A kötőhelyek azonosításához a 

fehérje, valamint specifikus jelzőanyagok fluoreszcenciájának kioltását mértük a vizsgált 

vegyület koncentrációjának függvényében.  

A kísérleteket JASCO FP 8300 spektrofluoriméter segítségével, 1 cm × 1 cm-es kvarc 

küvettát használva szobahőmérsékleten végeztük. A fluoreszcencia kioltás kísérleteknél 

a HSA és AGP (~ 5 µM) oldatához adagoltuk a ligandumot, míg fordított titrálásnál a 

kismolekula kellően híg (~ 2-20 µM) oldatát titráltuk a fehérje oldatával (3. táblázat). Az 

affinitási állandók számításához a (5)-ös összefüggést alkalmaztuk (Microcal Origin 8.6). 

A gerjesztő hullámhosszakat a vizsgált mintának és az adott mérési módszernek 

megfelelően választottuk meg (3. táblázat). A gerjesztő és emissziós oldali résszélesség 

(slit) minden alkalommal 5 nm volt. Indokolt esetben a mért intenzitás értékeket 

korrigáltuk az „inner-filter” hatással. 

Kísérlet típusa Fluorofór λEX (nm) λEM (nm) 
slitEM/EX 

(nm/nm) 
cfluorofór (µM) 

HSA kioltás 

AGP kioltás 
Trp 295 305-450 5/5 5 

β-karbolinok 

NH 

HH 

harmin 

b3-b9 

320 345-550 5/5 

2, 20 

2, 20 

4 

2 

RTK 360 380-500 5/5 3.3 

Fehérje 

jelzővegyület 
ANS 420 435-560 5/5 2 

3. táblázat A fluorimetriás méréseknél alkalmazott körülmények a fluorofórok szerint 

csoportosítva 

4.2.7. Molekulamodellezési vizsgálatok  

 A dokkolás olyan molekulamodellezési módszer, amelyet célfehérjék és 

potenciális ligandumaik között kialakuló kölcsönhatások felderítésére és jellemzésére 

használhatunk fel. Ez lényegében a konformációs analízis egy speciális esetének 

tekinthető, ahol a konformáció keresés közben változtatva a dokkolandó molekula alakját 

és a kötőhelyen elfoglalt pozícióját kívánjuk megtalálni a molekula fehérje üregében 

rögzített kémiailag releváns kötőkonformációját. A számítások eredményeként 
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megkapjuk a kismolekulának azokat a lehetséges szerkezeteit, amellyel a biopolimerhez 

illeszkedik, valamint az alkalmazott program egy empirikus függvénnyel számítja az 

ehhez tartozó kötődési affinitással arányos kölcsönhatási energiát.188 Ezzel a módszerrel 

a fehérje háromdimenziós szerkezetének ismeretében hiteles képet nyerhetünk a 

kismolekula illeszkedéséről. 

 A kölcsönhatás vizsgálatokhoz minden esetben a DockingServer-t használtuk.189 

A HSA (zsírsavakkal együtt kristályosított HSA szerkezet PDB kód: 1BJ5, az albumin 

IIA alegységében kötődő vegyülettel kristályosított HSA szerkezet PDB kód: 2BXD) és 

AGP (AGP-A variáns PDB kód: 3APU) röntgenszerkezetét a fehérje adatbázisból 

választottuk ki (PDB, Protein Data Bank). A dokkolást a makromolekula előkészítésével 

kezdtük, amely során a kristályszerkezetében lévő vízmolekulákat és ligandumokat 

eltávolítottuk, majd az AutoDockTools segítségével hidrogén atomokkal egészítettük ki. 

Az atomok részleges és a fehérje teljes fiziológiás pH-n megjelenő töltéseloszlását a 

MOPAC2009 szoftver Mozyme funkciójával számítottuk. Az affinitás térképet (grid) egy 

a fehérje kötőhelyét magába foglaló 25 × 25 × 25 Å (EVD esetén 30 × 30 × 30 Å) 

rácspontokból álló 3D-s rács képezte, amelyet az Autogrid programmal hoztunk létre. A 

dokkolási eljárásokat Lamarckian genetikus algoritmust, valamint Solid és Wets lokális 

keresési módszert felhasználva hajtottuk végre.  

A kismolekula geometriai optimalizálásához és pH:7.4-en megjelenő protonáltsági 

állapotának számításához PM6 szemiempirikus (MOPAC2009) eljárást alkalmaztunk. A 

dokkolások során a ligandum kezdeti pozícióját és orientációját véletlenszerűen állítottuk 

be. Minden egyes dokkolási kísérlet 100 különböző futtatás eredményéből tevődött össze, 

amely során az alapértelmezett beállításokat alkalmaztuk (vizsgált populáció mérete = 

150, értékelt energiák maximális száma: 2.500.000, transzlációs lépték: 0.2 Å, torziós és 

merev-test orientációs lépték: 5°). A dokkolási eredményeket a PyMOL program 

segítségével jelenítettük meg. 
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5. Eredmények és értékelésük 

5.A Norharmán és harmán β-karbolin alkaloidok zsírsavak modulálta humán szérum 

albumin kötődésének vizsgálata 

5.A.1. Kísérleti eredmények ismertetése 

1.1. β-Karbolin alkaloidok abszorpciós spektrumának tanulmányozása a pH és a HSA 

kötődés függvényében  

 Kísérleteinket a NH és HH szerkezeti sajátságainak UV-spektroszkópiai 

vizsgálatával kezdtük, mely során felvettük savban, lúgban és élettani körülményeket 

biztosító Ringer pufferben (pH: 7.4) a vegyületek abszorpciós spektrumát. A mérések 

eredményeként mindkét származékra jellegzetes pH-függő elnyelési színképet kaptunk, 

amelynek hátterében a β-karbolinváz részét képező piridingyűrű fiziko-kémiai 

tulajdonságai álltak. A NH pKa (~7.1) értékének köszönhetően, az alkalmazott fiziológiás 

közegben klasszikus sav-bázis egyensúlyi folyamatot mutatott (10. ábra),64, 65 azaz savban 

és lúgban a piridingyűrű nitrogénjét protonált illetve deprotonált állapotban, pufferben 

pedig a deprotonált forma domináns hozzájárulásával mindkét forma jelenlétét 

detektáltuk. A semlegesből kationossá történő átalakulás minden esetben az UV sávok 

jelentős mértékű intenzitás növekedését és batokróm eltolódását eredményezte (10. ábra). 

A HSA pufferes oldatához NH-t adva, jellegzetesen a kationos formához tartozó 300 nm 

körüli sáv eltűnését, valamint a 287 nm-es csúcs 3 nm-es vörös irányú eltolódását láttuk 

a szabad ligandum spektrumához képest (10. ábra). A jelenség arra utal, hogy a HSA 

kötődés hatására a kationos-semleges formák közötti egyensúly eltolódik az utóbbi 

irányába. 
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10. ábra A NH savas és bázikus közegben, valamint pH:7.4-en HSA nélkül és HSA 

jelenlétében felvett abszorpciós spektrumai. Az alkaloidra jellemző sav-bázis egyensúlyt 

és pKa értéket a bal oldali ábrán tüntettük fel 

Összehasonítva a két alkaloidot, különbséget közöttük csak a HH piridingyűrűjén 

levő metilcsoport jelenlétében tapasztalunk. Szerkezetükkel ellentétben spektroszkópiai 

tulajdonságaik viszont számottevőbb eltérést mutattak. Jobban szemügyre véve a HH 

pufferben rögzített abszorpciós spektrumát látható, hogy NH-hoz képest egy intenzívebb 

és szélesebb sáv jelenik meg 300 nm körül, amely a protonált forma domináns 

megjelenésének köszönhető (10. ábra). A jelenséget a HH, NH-hoz képesti magasabb pKa 

értéke is alátámasztja (pKa: 7.1 helyett ~7.7).65 A fehérje jelenléte ez esetben csekély 

mértékű változást idézett elő a ligandum UV spektrumában, amely főként a sav-bázis 

egyensúly semleges forma irányába történő eltolódásban nyilvánult meg (11. ábra). 

Ennek hátterében az albuminnal kialakított gyengébb kölcsönhatás, valamint a neutrális 

forma kötődésének kisebb mértékű preferenciája állhat.  
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11. ábra A HH savban, lúgban, HSA nélkül és HSA jelenlétében felvett abszorpciós 

spektrumai, valamint jellemző sav-bázis egyensúlyi folyamata és pKa értéke 

1.2. HSA kötődés cirkuláris dikroizmus spektroszkópiai vizsgálata 

Az albumin oldatát NH-nal titrálva az abszorpciós maximumok közelében három, 

pozitív irányú CD sáv alakult ki, amelyeknek mind a relatív intenzitása, mind az alakja 

nagymértékben hasonlított a megfelelő UV-sávokéhoz (12. ábra). Az akirális kromofór 

dikroikus karakterének megjelenéséért a fehérje királis környezetének perturbáló hatása 

volt a felelős. A legintenzívebb indukált CD sávot a rövidebb hullámhossz tartományban 

azonosítottuk (250 nm környékén), amely jelentős mértékű átfedést mutatott a HSA saját 

CD jelével, így a kötődési állandót a 290 nm-es sáv értékelésével határoztuk meg. 

Elvégezve a titrálási adatok nemlineáris regressziós analízisét, NH-ra nézve 

egykötőhelyes, mérsékelten erős HSA asszociációt kaptunk (Ka: 1.8 × 105 M-1, n = 1).  
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12. ábra A NH HSA jelenlétében mért különbségi CD és UV abszorpciós spektrumai 

növekvő ligandum koncentráció mellett 

A HH-nal végzett kísérletek során a fehérje jelenléte értékelhető indukált CD jel 

kialakulását nem eredményezte, így ez esetben a CD spektroszkópia segítéségével a 

kötődésre vonatkozó érdemi következtetéseket nem tudtunk levonni.  

1.3. Norharmán specifikus HSA kötőhelyének azonosítása CD spektroszkópia 

alkalmazásával 

Az egyik alapvető és egyben nehézséget jelentő kérdés a gyógyszer-HSA 

kölcsönhatás vizsgálatok tanulmányozásában a kismolekulák kötőhelyeinek pontos 

tisztázása a fehérje komplex szerkezetén. Ahogy már korábban utaltunk rá, az albumin 

három fő karakterisztikus gyógyszerkötő régióval rendelkezik, ahol minden egyes 

kötőüreg különböző szerkezeti adottságú vegyületek befogadására képes. Ismert albumin 

kötőhellyel rendelkező CD jelzővegyületeket felhasználva leszorítás vizsgálatokat 

végeztünk, amellyel a NH specifikus HSA kötőhelyét kívántuk meghatározni. A 

kísérletek során a HSA-n kötött ligandumhoz tartozó indukált CD jel (ICD) változását 

követtük a leszorító ágens növekvő koncentrációjának függvényében. Amennyiben a 

jelzőanyag és vizsgált ligandum kötőrégiója azonos volt, az ICD jel csökkenését illetve 

kioltását tapasztaltuk.  

Az IB alegységben található kötőrégió tisztázásához az itt szelektíven kötődő 

biliverdint választottuk.109 A biliverdin és a NH ICD sávjai közötti átfedés elhanyagolható 

mértékű. A kísérlet során az alkaloid adagolásának hatására a biliverdin 384 nm-es ICD 
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sávjának változását detektáltuk. Az ellipticitási értékek csökkenése helyett azonban a CD 

sáv fokozatos növekedését láttuk (13. ábra), amely arra utal, hogy a két ligandum eltérő 

kötőhelyet foglal el az albuminon.  

 

13. ábra A HSA-n kötött biliverdin jellegzetes ICD sávjának változása a NH 

adagolásának hatására 

Annak érdekében, hogy a NH IB aldomén kötőhelyét teljesen kizárhassuk, heminnel is 

kísérleteket végeztünk. A hemin-HSA kölcsönhatás rendkívül erős (Ka ~ 108 M-1) és a 

molekula kiterjedt makrociklusos szerkezetének köszönhetően teljes egészében elfoglalja 

az IB alegységben található kötőüreget, ezáltal megakadályozza más ligandum ugyanezen 

a helyen történő kötődését.113 A titrálás során a NH a hemin ICD aktivitására semminemű 

változást nem gyakorolt.  

 A IIA és IIIA kötőhelyek vizsgálatánál a hagyományos jelzővegyületek (IIA: 

azapropazon118, fenilbutazon190, IIIA: diazepám190) használatától el kellett tekintenünk, 

mivel ezek ICD spektruma teljes egészében átfedett a NH jeleivel. Így a 260 nm feletti 

tartományban indukált CD sávval nem rendelkező IIIA ligandumokat, az (S)-ibuprofent 

(Ka ~ 106 M-1), (±)-naproxent (Ka ~ 106 M-1), valamint propofolt (Ka ~ 105 M-1) 

alkalmaztuk. A titrálás eredményeként a NH 290 nm-es ICD jelének intenzitását az (S)-

ibuprofen és (±)-naproxen 1:1 ligandum:HSA mólarány mellett nullára, míg a propofol 

magasabb koncentrációban (6:1 = ligandum:HSA) mindössze a felére csökkentette (14. 

ábra).  

Az UV spektrumokban bekövetkező változások értékelésével a leszorításra vonatkozó 

következetéseket, csak az ibuprofen esetében vonhattunk le. Ennek oka, hogy míg a 

naproxen és propofol 250 nm feletti abszorpciós sávjai átfednek a NH jeleivel, addig az 

ibuprofen fenilgyűrűjének UV elnyelése ebben a tartományban elhanyagolható. A nem 



44 
 

szteroid típusú gyulladáscsökkentőt növekvő koncentrációban adagolva, a NH 

karakterisztikus UV sávjának kismértékű hipszokróm irányú eltolódását, valamint 

intenzitásának csökkentését láttuk (14. ábra). Ezzel egyidejűleg 295 nm felett egy váll 

rész jelent meg, amely abszorpciós mintázat az alkaloid fehérjementes, pufferben mért 

spektrumára emlékeztetett (10. és 14. ábra.). 

 

14. ábra Bal oldal: a HSA-n kötött NH ellipticitási értékeinek csökkenése a IIIA 

jelzővegyületekkel végzett titrálás hatására. Jobb oldal: NH-albumin komplex UV 

spektrumának változása az (S)-ibuprofen növekvő koncentrációjának függvényében 

A kötőhely egyértelmű tisztázásához a IIIA alegységet nagy affinitással elfoglaló 

gyulladáscsökkentőt, a karprofent alkalmaztuk.191 Szerkezetét tekintve a β-karbolinokhoz 

hasonló aromás vázzal rendelkezik, így feltételeztük, hogy a két ligandum azonos 

kötőrégiót foglal el az albuminon. A (±)-karprofen-HSA kölcsönhatás eredményeként a 

CD spektrumban két intenzív, pozitív előjelű indukált CD sáv jelent meg 250 nm-es és 

360 nm-es maximumokkal,191 amelyek sajnos egybeestek a NH ICD jeleivel. A kötött 

karprofen 262 nm körül vállként megjelenő sávjának intenzitás változásait azonban 

szelektíven értékelhettük az alkaloid növekvő koncentrációjának függvényében, ugyanis 

ebben a régióban a NH indukált CD jele jóval gyengébbnek mutatkozott (15. ábra). A 

titrálás eredményeként a karprofen-HSA komplexhez tartozó ellipticitási sáv intenzitása 

nullára csökkent (15. ábra), amely jelenség a két ligandum azonos kötőrégióban történő 

elhelyezkedését erősíti meg.  
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15. ábra Az albuminon kötött (±)-karprofen ICD spektruma a NH növekvő 

koncentrációjának függvényében 

1.4. Endogén zsírsavak β-karbolinok HSA kötődésére gyakorolt hatásának 

tanulmányozása CD spektroszkópiával 

 Ahogy az irodalmi áttekintésben már említettük, a HSA a hatóanyagok mellett a 

gyenge vízoldékonyságú zsírsavak szállításában is részt vesz. Alacsony és nagy affinitású 

specifikus zsírsavkötőhelyekkel rendelkezik, amelyekből több átfed az albumin három fő 

gyógyszerkötő régiójával (IB, IIIA és IIA alegység). A kötött lipidek fontos szerepet 

játszanak a HSA természetes konformációjának kialakításában, így mennyiségi 

változásaikkal különböző lokális és globális módosulásokat idézhetnek elő a fehérje 

szerkezetében, ami allosztérikus mechanizmusok vagy kompetitív reakciók keltésével 

befolyásolhatja annak gyógyszerkötő képességét.120, 121, 192, 193 

Annak érdekében, hogy kiderítsük a HSA által hordozott táplálkozási zsírsavak 

(FA) milyen jellegű és mértékű hatást gyakorolnak a β-karbolinok albumin kötődésére 

CD spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk, amely során az alkaloid-HSA komplexek 

oldatát mirisztin- (MS), palmitin- (PS) és olajsavval (OS) titráltuk. A MS-t növekvő 

koncentrációban adagolva a NH fehérjés oldatához, az ICD sávok intenzitása az MS:HSA 

= 1:1 arányig lassan, majd ezt az értéket átlépve egyre gyorsabban csökkent, míg 2:1 = 

MS:HSA érték körül elérte a nullát (16. ábra). Tovább folytatva a titrálást, az ICD 

spektrum tükörképi mintázatának kialakulását, valamint az UV spektrumban a 290 nm-

en levő csúcs hipszokróm irányú eltolódását és a 300 nm-es vállrész eltűnését láttuk.  
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16. ábra A NH-HSA komplex CD és abszorpciós spektrumában bekövetkező változások a 

MS-val végzett titrálás hatására (zöld és piros görbék a kiindulási és végállapotot jelölik). 

Az UV spektrum jobb felső sarkában a 290 nm-en mért indukált ellipticitási értékek 

változását tüntettük fel a MS koncentrációjának függvényében 

A zsírsavak hatására a kötődési állandók értékében bekövetkező változások jellemzésére 

fordított titrálást végeztünk, amely esetben adott mólarányú MS: HSA keverékhez (1:1, 

3:1, 4:1) adagoltuk a NH oldatát. Számottevő kötődés erősödést 4:1 aránynál láttunk, ahol 

az asszociációs konstans értéke közel háromszor erősebb HSA interakciót jelzett (4. 

táblázat). PS-val és OS-val megismételve a vizsgálatokat, a fent említettekhez nagyon 

hasonló spektroszkópiai jelenségeket, de még erősebb kölcsönhatásokat azonosítottunk. 

A telített szénláncú lipidektől eltekintve, a telítetlen kötést hordozó olajsavval (C18) 

maximális affinitás növekedést 3:1 mólarány mellett értünk el (4. táblázat).   

 Míg a HH zsírsavmentes HSA kötődésénél értékelhető indukált CD mintázat 

kialakulását nem láttuk, addig a PS-val végzett titrálás egy a NH-hoz hasonló, negatív 

irányú ICD sáv megjelenését eredményezte 258 nm és 290 nm körül a CD spektrumban. 

(17. ábra).  
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17. ábra A palmitinsav hatása a HSA-n kötött HH abszorpciós és CD spektrumára 

Az optikai aktivitás megjelenése mellett, a HH-HSA komplex elnyelési spektruma is 

figyelemre méltó változásokat tükrözött (17. ábra). A PS koncentrációjának fokozatos 

emelésével a 290 nm-en csúcsként és a 300 nm-en vállként megjelenő abszorpciós sávok 

intenzitásának aránya nagymértékben növekedett, amely a szabad HH UV mintázatának 

(11. ábra) ismeretében a kationos és neutrális alakok között fennálló kémiai egyensúly 

utóbbi forma irányába történő eltolódását jelzi.  

1.5. β-Karbolin-HSA kölcsönhatás zsírsavak nélkül és zsírsavak jelenlétében történő 

vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópia segítségével 

A β-karbolin származékok szerkezeti sajátságainak köszönhetően a fluoreszcencia 

spektroszkópia megbízhatóan használható módszer fehérje kötődésük vizsgálatára.63 

Jellegzetes fotofizikai viselkedésük a triciklusos gyűrűben levő különböző bázicitású 

nitrogénatomok jelenlétének tudható be. Míg a NH pufferben felvett UV spektrumában 

pKa értékének megfelelően mind a semleges és kationos formákhoz tartozó abszorpciót 

lehetett azonosítani, addig a hasonló körülmények között rögzített emissziós színképben 

csak egy intenzív sáv megjelenését láttuk 450 nm-en, ami a kationos formához 
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rendelhető. A jelenség hátterében a gerjesztett állapotban fellépő ionizációs konstans 

értékének eltolódása áll (pKa ~ 13), amely jellemző tulajdonsága ezeknek a β-

karbolinoknak.64 A fehérje adagolásának hatására ennek intenzitása folyamatosan 

csökkent és párhuzamosan egy új sáv jelent meg 380 nm-en, amely az irodalmi adatok 

alapján a kötött semleges formához tartozik. Az alacsony kvantumhatásfokú emissziós 

sáv értékelésével a NH-ra kapott kötődési állandó értéke Ka ~ 1.7 × 105 M-1, amely jó 

egyezést mutatott a CD mérés eredményével.  

Hasonló módon vizsgáltuk a HH-albumin kölcsönhatást is, de ez esetben a kationos 

formához tartozó emisszió 434 nm-en jelentkezett. HSA jelenlétében a kötött deprotonált 

alakhoz tartozó sávot két csúcsmaximummal 361 nm és 378 nm-en detektáltuk (18. ábra). 

A növekvő fluoreszcencia intenzitásokat ábrázolva a fehérje koncentráció függvényében 

számítottuk a kötődési állandó értékét (Ka = 2.4 × 104 M-1). 

 A CD spektroszkópia vizsgálatok bizonyították, hogy a zsírsavak komoly hatást 

gyakorolhatnak az albuminnal kölcsönható β-karbolinok kötődésmódjára és affinitására 

egyaránt. Mivel HH esetében a gyenge ellipticitás/abszorbancia arány ilyen jellegű 

vizsgálatok elvégzését nem tette lehetővé, így fotofizikai sajátságait kihasználva 

fluoreszcencia spektroszkópia kísérleteket végeztünk. A PS-t növekvő koncentrációban 

adagolva a HH-albumin komplex oldatához, az 1:1 = fehérje:zsírsav arány eléréséig csak 

kismértékű változást észleltünk az emissziós spektrumban (18. ábra). Tovább folytatva a 

titrálást azonban az alacsonyabb hullámhosszaknál kialakuló sáv jelentős intenzitás 

növekedést mutatott, amelynek telítését négyszeres PA felesleg mellett értük el (18. ábra).   
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18. ábra Felső panelek: a HH (bal oldal) és a HH-albumin komplex (jobb oldal) 

emissziós spektruma a HSA illetve PS növekvő koncentrációjának függvényében. A zöld 

és piros vonalak minden esetben a kezdeti és végállapotokat jelölik.  

Alsó panelek: fluoreszcencia intenzitások illesztve a HSA (bal oldal), valamint HH 

koncentrációjának függvényében (jobb oldal). A folytonos vonal a nemlineáris illesztés 

eredménye 

Ezen a ponton meghatározva az asszociációs állandót, a zsírsavmentes HH-HSA 

kölcsönhatáshoz képest egy ötször erősebb konstanst kaptunk (Ka = 1.2 × 105 M-1). 

Hasonló spektrális viselkedést figyeltünk meg MS és OS végzett vizsgálatok során is, de 

utóbbi esetében a kötődési állandókban bekövetkező maximális változást az [FA]:[HSA] 

= 2:1 aránynál láttunk (4. táblázat). 

 Figyelembe véve, hogy a HSA saját fluoreszcenciáját biztosító egyetlen Trp 

aminosav (Trp214) a IIA kötőhely fontos szerkezeti eleme, így fluoreszcencia kioltás 

vizsgálattal információt nyerhetünk a ligandumok ezen alegységben megvalósuló 

albumin kötődéséről. A kísérlet során a fehérje oldatát alacsony hullámhosszaknál 

gerjesztettük (λ = 290 nm) és az emissziót 330 nm-en detektáltuk. Fluoreszcencia 

intenzitás csökkenést sem a NH-nal sem a HH-nal végzett titrálás során nem 
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tapasztaltunk. Hasonló eredményeket figyeltünk meg a lipid molekulák jelenlétében is, 

amely alapján feltételezhető, hogy az alkaloidok a kötődő zsírsavak hatására sem hagyják 

el a IIIA alegységet.  

1.6. Molekulamodellezés vizsgálatok  

 Az albuminon végzett ligandum leszorítás vizsgálatok eredményének tükrében 

lehetőség nyílt az alkaloidok célzott dokkolásának elvégzésére is, amelynek segítségével 

a NH-HSA kötődésben kulcsszerepet játszó kölcsönhatások feltérképezhetővé váltak. 

Ennek során a NH neutrális alakját a HSA flexibilis IIIA alegységében található 

kötőzsebbe helyeztük. Érdemes megemlíteni, hogy az üreg szerkezeti felépítéséből 

kifolyólag, az itt kötődő aromás vegyületek gyakran nagyon hasonló kölcsönhatásokat 

alakítanak ki a fehérjével. Ez valósul meg a specifikus IIIA marker difunizál, ibuprofen, 

indoxil-szulfát és danzil-aminosavak esetében is, ahol az aromás molekularészlet a 

kötőzseb ugyanazon hidrofób részét foglalja el, míg az elektronegatív csoportjaik az üreg 

bejáratához közel elhelyezkedő poláros oldalláncok felé irányulnak, és hidrogénkötést 

alakítanak ki a Tyr114 szerkezeti elemmel.20, 112, 194 Eltérő kötődés főként csak az 

általános érzéstelenítőként alkalmazott propofol vegyület esetén tapasztalható, amelynek 

fenolcsoportja sztérikus okok miatt nem tud kölcsönhatásba lépni a bejárat közelében 

levő poláros aminosavakkal, így a molekula teljes része mélyen benyúlik a kötőhely 

hidrofób régiójába.195 Emellett a IIIA aldoménben található zsírsavkötőhelyeket (FA3 és 

FA4) akár külön-külön vagy egyidejű kooperatív kötődés révén két közepes vagy hosszú 

szénláncú zsírsav is elfoglalhatja.120-122 Közülük a kisebb affinitású FA3 helyen 

elhelyezkedő molekula karboxil funkciós csoportja amellett, hogy nem alakít ki 

kölcsönhatást a poláros régió középpontjában levő Tyr-nal, hidrofób láncrésze az aromás 

szerkezeti egységeknek kötőhelyet biztosító apoláros régióba ágyazódik be. 

 A NH-nal végzett dokkolásokhoz a HSA MS-val együtt kristályosított 

röntgenszerkezetét használtuk (PDB kód: 1BJ5).122 A dokkolás előtt mind az FA3 és FA4 

helyen kötődő zsírsavmolekulát eltávolítottuk a fehérje szerkezetéről. A modellezés 

eredményeként azt láttuk, hogy a NH aromás váza 5 Å távolságon belül beékelődik a 

Tyr411 szerkezeti elem és a Phe488 aminosav közé, ahol π-π kölcsönhatásokat alakíthat 

ki, valamint a pirrolgyűrű imino- (-NH-) és a Phe488 karbolincsoportja között 

hidrogénkötés létesülhet (19. ábra). Ez a kötőmód azonban teljesen átfed az FA4 nagy 

affinitású kötőhellyel. Mivel a zsírsavakkal végzett titrálás egyik esetben sem okozta a 

NH HSA-ról történő leszorítását, ezért feltételeztük, hogy az alkaloid a nagy affinitású 
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lipid molekula hatására egy másik alkötőhely elfoglalására kényszerül a IIIA alegységen 

belül. Ennek szemléltetésére, csak az FA3 helyen levő zsírsavat távolítottuk el. A 

leggyakoribb találatot kiválasztva a dokkolás azt mutatta, hogy NH az előzetesen említett 

aromás vázzal rendelkező vegyületek kötődéséhez hasonlóan,20, 112, 195 az üreg apoláros 

oldalláncokkal (Ile388, Cys392, Leu407, Leu430, Val433, Cys438) bélelt régiójában 

helyezkedik el, ahol hidrofób kölcsönhatások mellett, az indolgyűrű iminocsoportja és a 

Leu430, valamint a Tyr411 oldallánc és a piridingyűrű nitrogénatomja között létrejövő 

hidrogénkötések stabilizálják (19. ábra). Továbbá, összevetve az FA3 régióban 

elhelyezkedő lipid molekula és a NH új kötőpozícióját látható, hogy akár a két ligandum 

együttes kötődésére is lehetőség nyílik, ahol a zsírsav apoláros láncvége és az aromás β-

karbolinváz között kialakuló hidrofób kapcsolat hozzájárulhat az alkaloidok HSA 

affinitásának fokozásához. 

A HH-t hasonló dokkolási vizsgálatoknak vetettük alá, de a NH-nal fennálló 

szerkezeti rokonságuknak köszönhetően kötőmódjukban érdemi különbséget nem 

figyeltünk meg.  

 

19. ábra A NH két lehetséges kötőmódja a HSA IIIA alegységében, feltüntetve a kötőhely 

ligandumait (MS és (S)-ibuprofen). A kialakuló intermolekuláris hidrogénkötéseket 

szaggatott vonallal jelöltük 
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5.A.2. A kapott eredmények értékelése 

2.1. Norharmán specifikus HSA kötőhelyének azonosítása 

A β-karbolinok albumin kötőhelyéről rendelkezésre álló irodalmi adatok nagyban 

ellentmondásosak, mivel az alkaloidok IIIA,39 az IB,63 valamint a IIA62 alegységben 

történő kötődésükről adnak felvilágosítást. Eredményeink azonban sem az IB, sem a IIA 

aldoménben megvalósuló kötődésüket nem támasztják alá. Ennek oka, hogy az IB 

specifikus CD marker biliverdinnel109 végzett vizsgálatok során, a NH nemhogy 

leszorította volna a festéket, hanem inkább növelte a hozzá tartozó ellipticitási sáv 

intenzitását (13. ábra), amely jelenség arra utal, hogy kötőhelye az IB alegységen kívül 

helyezkedik el. Az ICD sáv erősödésének hátterében, feltehetően a biliverdin HSA 

kötődését allosztérikus módon befolyásoló mechanizmusok állhatnak, amelyhez hasonló 

jelenséget már számos IIA és IIIA alegységben kötődő ligandum esetén megfigyeltek.109  

A spektroszkópia vizsgálatok eredményeként, a β-karbolinok IIA aldomén kötődése 

szintén kizárható, mivel az alkaloidok egyike sem tudta a kötőzseb fontos szerkezeti 

elemét jelentő Trp214 saját fluoreszcenciáját kioltani.  

A szelektív IIIA jelzővegyületként számon tartott ibuprofen és naproxen adagolásának 

hatására a NH-hoz tartozó ICD sáv amplitúdója csökkenthető volt (14. ábra). Ezenfelül, 

az elsősorban a IIIA alegységben kötődő ligandumként ismert karprofen191, 196 ICD jele a 

NH-nal történő titrálás végére teljesen nullára csökkent (15. ábra), ami a két hasonló 

szerkezettel rendelkező vegyület azonos helyen történő kompetitív HSA kötődésére utal.  

2.2. Norharmán indukált CD aktivitásának eredete és jellege  

Annak ellenére, hogy a β-karbolinokkal szerkezeti analógiát mutató karprofen 

alap karbazol gyűrűjéhez még egy további királitás centrum is kapcsolódik, a HSA 

kötődés révén indukálódó CD mintázata hasonlónak mutatkozott a NH fehérje 

jelenlétében kialakuló ellipticitási jelével. Az indukált CD aktivitás eredete azonban a 

ligandumok átmeneti momentumait érintő királis pertubáló hatásmechanizmusoknak 

köszönhetően többféle lehet. Cotton-effektus megjelenését okozhatja egy konformációs 

mozgékonysággal rendelkező molekula-biopolimer kölcsönhatás, amelynek 

eredményeként a kismolekula egy számára előnyös konformációt felvéve stabilizálódik 

a fehérje aszimmetrikus kötőüregében. Mivel a vizsgált vegyület közel merev és planáris 

aromás gyűrűrendszerrel rendelkezik, így ily módon HSA kötődése során királis 

konformációra nem tud szert tenni.197 
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Két ligandum együttes fehérjekötődése szintén elégséges feltételt biztosíthat a 

kromofórok π-π* átmenetei között fellépő intermolekuláris exciton csatolás 

kialakulásához, amelynek eredményeként egy ellentétes előjelű CD sávpár jelenik meg. 

Ezzel szemben a tanulmányozott molekula fő UV abszorpciós sávjai közelében egy 

monofázisú ICD mintázat kifejlődését tapasztaltuk.  

Ligandum-fehérje interakciók során királis exciton csatolás nemcsak azonos, hanem 

különböző kromofórok átmenetei momentumai között is létrejöhet. Ilyen típusú 

kölcsönhatásban potenciális partnerként főként a fehérje 200 nm feletti intenzív 

abszorpciós sávval rendelkező oldalláncai, mint a Trp és Tyr vehetnek részt.180, 181 A HSA 

IIIA alegysége azonban Trp-t nem, csak Tyr-t (Tyr411) tartalmaz, amely fontos szerepet 

játszik az itt kötődő vegyületek hidrogénkötések által történő stabilizálásában.20, 112, 194, 

198 Így az indukált CD aktivitásért ez esetben a vegyület π-π* átmenetei és a kötőüreg 

aromás Tyr oldallánca között fellépő királis exciton csatolás a felelős. Az indukálódó CD 

sáv előjele és intenzitása, pedig a vendégmolekula Tyr411-hez viszonyított térbeli 

távolságának és orientációjának a függvény,180 amelyet a kötőüreg sztereokémiája 

határoz meg. Elképzelésünket a NH-nal végzett dokkolások is megerősítették, ahol az 

alkaloid mindkét feltételezett kötőmódjában a Tyr411 fenolgyűrűjéhez közel (~5 Å), 

intermolekuláris exciton kölcsönhatások kialakulásának kedvező pozícióban helyezkedik 

el (19. ábra). Fontos megemlíteni viszont, hogy ha a kölcsönható partnerek átmeneti 

momentumai egymásra és az őket összekötő egyenesre egyaránt merőlegesek, úgy ICD 

aktivitás nem mérhető. 

2.3. Táplálkozási zsírsavak norharmán és harmán HSA kötődésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

A β-karbolinok albumin jelenlétében tanúsított viselkedését UV abszorpciós és 

fluoreszcencia spektroszkópia módszerekkel követve meghatároztuk a kötődési állandók 

értékét (4. táblázat), valamint kimutattuk az alkaloidok sav-bázis egyensúlyának neutrális 

forma irányába történő eltolódását (10, 11 és 18. ábra). A jelenség annak köszönhető, 

hogy az alkaloid piridingyűrűjében levő nitrogénatom protonálódása kevésbé kedvező 

folyamat a fehérje hidrofób üregében elhelyezkedő ligandum számára.  

A vizsgálatokat különböző táplálkozási zsírsavakat használva is megismételtük, 

amelynek eredményeként figyelemre méltó változásokat tapasztaltunk mind az 

alkaloidok HSA-val szembeni affinitásában, mind a ligandumok kötődésmódjában (12, 

17. ábra). A CD és a fluoreszcencia titrálási adatokból meghatározva az asszociációs 
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konstansok értékét NH-ra nézve 2-3-szoros, míg HH esetében 5-10-szer erősebb 

kölcsönhatásokat kaptunk (4. táblázat), amelyet feltehetően az alkaloidok egyfajta terner 

komplexben megvalósuló albumin kötődése idézett elő.  

 

4. táblázat A HSA-norharmán és HSA-harmán kölcsönhatás zsírsavak nélkül és zsírsavak 

jelenlétében spektroszkópiai módszerekkel becsült asszociációs konstansainak értéke. Az 

alkaloidok várható HSA kötött frakcióját fb rövidítéssel jelöltük, amelyet az asszociációs 

állandók ismeretében a 𝒇𝒃 =
𝑲𝒂×[𝑯𝑺𝑨]

(𝑲𝒂×[𝑯𝑺𝑨]+𝟏)
 képlet alkalmazásával határoztunk meg 

([HSA]~ 600 µM). 

Ezen túlmenően, a zsírsavak adagolásának hatására a NH-nál látott CD sáv irányának 

megváltozása, valamint a HH indukált CD aktivitásának megjelenése együttesen az 

alkaloidok szomszédos aromás aminosavakhoz képest megváltozott kötődésmódjára 

enged következtetni. A jelenség hátterében két lehetséges mechanizmus állhat. 

Feltételezhető, hogy a NH két különböző affinitású, egy primer és egy szekunder HSA 

kötőhellyel rendelkezik, amelyekhez ellentétes előjelű indukált CD sávok tartoznak. 

Amikor a zsírsavak a HSA-hoz kötődnek, kiszorítják a NH-t a IIIA alegységben található 

elsődleges kötőhelyéről, így az alkaloid egy szekunder régió elfoglalására kényszerül, 

amelynek eredményeként ellentétes előjelű (negatív) ICD sávok jelennek meg. Az 

elsődleges hely telítése után a második kötőhely szerepe is így egyre jelentősebbé válik, 

amelynek eredményként a primer régió CD jelhez történő hozzájárulása folyamatosan 

csökken, míg végül a NH eredeti pozitív irányú ICD sávjai ellentétes előjelűvé válnak. 

Hasonló jelenségről már a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőként számon tartott 

diklofenák-HSA kölcsönhatásának vizsgálata során is beszámoltak,199 ahol a leszorító 

ágensként alkalmazott ibuprofen hatására a ligandum IIIA-ból a IIA alegység 
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2.4±(0.1)  104 93.5 – –  Fluoresc. 

1.5±(0.2)  105 98.9 Mirisztinsav 80 20 Fluoresc. 

1.2±(0.1)  105 98.6 Palmitinsav 80 20 Fluoresc. 

2.4±(0.4)  105 99.3 Olajsav 40 20 Fluoresc. 
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1.7±(0.1)  105 99.0 – –  Fluoresc. 

1.8±(0.3)  105 99.1 – – 25 CD 

2.6±(0.4)  105 99.4 Mirisztinsav 80 20 CD 

4.5±(0.7)  105 99.6 Palmitinsav 80 20 CD 

3.7±(0.6)  105 99.5 Olajsav 60 20 Fluoresc. 
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gyógyszerkötőhelyére történő átkötődését mutatták ki, amely szintén az indukált CD sáv 

előjelének megváltozását vonta maga után. Ilyen mechanizmus esetén azonban a 

zsírsavmentes HSA NH-nal végzett titrálása során az ICD profil hasonló irányú 

megváltozását kellet volna tapasztaltunk, amelyet vizsgálataink során még a NH 

kétszeres feleslegben történő alkalmazása során sem értünk el. Továbbá, ha ténylegesen 

a NH IIA alegységben elhelyezkedő kötőüregbe történő átkötődése játszódna le, akkor az 

ibuprofennel és naproxennel végzett leszorítás vizsgálatok eredményeként szintén az ICD 

jel inverzióját láttuk volna, amely ezeknek a gyógyszereknek a jelenlétében nem 

következett be.196 

Az alkaloidok IIA aldoménben található szekunder kötőhelyét zárja ki a β-karbolinok 

zsírsavas HSA-val végzett fluoreszcencia spektroszkópiás vizsgálata is, mivel a fehérje 

saját fluoreszcenciáját egyik ligandum sem oltotta ki.  

A kapott eredmények tükrében arra következtethetünk, hogy ezek az alkaloidok 

zsírsavak jelenlétében is kötve maradnak az albumin IIIA aldoménjében, β-karbolin-

lipid-HSA terner komplexeket kialakítva allosztérikus mechanizmus révén növelik az 

alkaloidok HSA affinitását és megfordítják a CD sávok előjelét. Az ilyen típusú zsírsav 

indukálta pozitív allosztérikus kölcsönhatások jelentős hatást gyakorolhatnak ezeknek a 

természetes vegyületeknek a biológiai aktivitásért felelős szabad plazmaszintjére. Ezt 

támasztja alá például az OS okozta HH-HSA kötődés erősödés is, ahol az asszociáció 

mértékének növekedése a HH vérplazmában becsülhető szabad frakciójának 7%-ról 

kevesebb, mint 1%-ra történő csökkenését idézheti elő (4. táblázat). Figyelembe véve, 

hogy a HSA által hordozott zsírsavak száma patológiás folyamatok során akár a 6:1 arányt 

is elérheti, így a NH és HH szabad plazmakoncentrációjának fluktuációja nagymértékben 

függhet az albumin zsírsavtelítettségének fokától és a zsírsavak szerkezetétől.  

2.4.  Norharmán IIIA kötőhelyének jellemzése molekulamodellezéssel   

NH-ra a szerkezetalapú fehérje-ligandum dokkolások két lehetséges kötőhelyet 

azonosítottak a HSA IIIA alegységén belül. A molekula egyrészt elhelyezkedhet az 

albumin FA4 zsírsavkötőhelyének hidrofób bejáratánál, ahol π-π* kölcsönhatásokat 

(Tyr411, Phe488) és hidrogénkötéseket kialakítva stabilizálódhat (19. ábra). Ehhez 

hasonló kötőmódról ez idáig csak egyetlen nitrobenzol szerkezeti egységet hordozó 

rákellenes szer esetében számoltak be. 200 A NH ezen kötőpozícióját a leszorító ágensként 

használt vegyület, ibuprofen orientációjával összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a β-

karbolinváz piridingyűrűje és az ibuprofen karboxilcsoportja sztérikusan üközik, így 
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együttes kötődésük feltehetően nem valósulhat meg. Feltevésünket mind az ibuprofennel, 

naproxennel és karprofennel elvégzett leszorítás vizsgálatok eredményei megerősítik. Ez 

alól kivételként csak a propofol említhető, amely a többi vegyülettel ellentétben a 

kötőzseb mélyebb részében helyezkedik el és a Tyr411 szerkezeti elemmel nem alakít ki 

kölcsönhatást,195 így nem várható hogy számottevő kompetícióba lépjen a β-

karbolinokkal. Ezt a hipotézist igazolja a NH-nal szemben mutatott gyenge leszorító 

tulajdonsága is (14. ábra).  

Mivel a NH IIIA alegységben elhelyezkedő kötőhelye átfed az FA4 nagy 

affinitású zsírsavkötőhellyel, így lipid ligandumok jelenlétében az alkaloid a IIIA 

aldoménen belül egy apolárosabb oldalláncokkal bélelt alkötőzsebbe kényszerül át, ahol 

nagyobb számú van der Waals kölcsönhatást, valamint a Leu430 karbonilcsoportjával 

hidrogénkötést alakíthat ki. Kristálytani elemzések alapján ismeretes, hogy az említett 

funkciós csoport fontos szerepet játszik több másik IIIA specifikus ligandum (propofol, 

halotán, indoxil-szulfát) hidrogénkötések révén történő stabilizálásában is.20, 195 

Ezenkívül az új kötőrégióhoz közel, az FA3 kötőhelyen elhelyezkedő lipid ligandumok 

apoláros láncvége és a β-karbolinváz között kooperatív kölcsönhatások jöhetnek létre, 

amelyek szintén fokozhatják az alkaloidok HSA affinitását. Egyéb specifikus IIIA 

vegyületekkel ellentétben az FA3 zsírsavmolekula ez esetben nem kiszorítja a 

kötőüregből a HH-t és a NH-t, hanem kooperatív kölcsönhatást hoz létre velük. Továbbá 

annak ellenére, hogy ezek az alkaloidok nem hordoznak negatív töltést, kötődésükben 

mégis szerepet játszik a Tyr411 oldallánccal kialakított hidrogénkötés. Mivel kisméretűek 

és szerkezetüket tekintve teljesen sík alkatúak, így viszonylag könnyebben 

hozzáférhetnek az albumin alüregeihez és térbeli gátlás nélkül együtt kötődhetnek 

lipidmolekulákkal. 

5.A.3. Összefoglalás 

 Biofizikai és molekulamodellezés vizsgálatok alkalmazásával pontosan 

meghatároztuk az alkaloid-albumin kölcsönhatások mértékét, valamint tisztáztuk a NH 

specifikus albumin kötőrégióját, amely két lipidkötőhellyel is átfedésben a IIIA 

alegységében található. Tekintetbe véve ezt a tényt, célul tűztük ki a táplálkozási 

zsírsavak β-karbolin-albumin kötődésre gyakorolt hatásának vizsgálatát is, amelynek 

eredményeként az indukált CD és fluoreszcencia spektrumban megjelenő változások 

molekuláris hátterének feltárásával, egy a IIIA aldoménben megvalósuló alkaloid-

zsírsav-HSA terner komplex kialakulását igazoltuk. Kimutattuk, hogy a spektrális 
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változások előidézése mellett a zsírsavak kooperatív allosztérikus mechanizmusok révén 

jelentősen növelik a β-karbolin-HSA asszociáció mértékét. A fehérjeszerkezet-alapú 

számítások értékelésével tisztáztuk a kötődéserősödés hátterében meghúzódó szerkezeti 

változásokat is, amelyért a NH lipid nélkül és lipid jelenlétében megvalósuló eltérő 

orientációjú kötődése volt a felelős.  
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5.B: Újtípusú, β-karbolinvázon szubsztituált harmin származékok plazmafehérje 

kötődésének tanulmányozása 

5.B.1. Kísérleti eredmények ismertetése  

1.1. Szintetikus származékok HSA kötődésének becslése affinitás kromatográfiával 

 A harmin és kilenc szisztematikusan módosított szintetikus analógjának albumin 

kötődését HSA-Sepharose oszlopon mért retenciójuk alapján becsültük. Az 

eredményeket a 5. táblázat foglalja össze, ahol a harmin albumin affinitása (Ka ~ 2.5 × 

104 M-1) irodalomból ismert BSA kötődéséhez (Ka ~ 2.0 × 104 M-1)75 hasonlóan 

gyengének mutatkozott. Ennek mértékét a metoxicsoport izopropoxi szubsztituenssel 

történő helyettesítése (b1) is csak kismértékben növelte.  

Vegyület 
Szubsztituens Ka / M-1 

R7 R9 HSA (ak) AGP (fl) 

Harmin Me H 2.5 × 104 3.3 × 104  

b1 
 

H 3.5 × 104 n.d. 

b2a 

 

H 2.2 × 105 1.3 × 105  

b2b 

 

H 2.7 × 105 1.3 × 105  

b3 

 

H 9.0 × 104 3.3 × 105 

b4 

 

H 9.0 × 104 
4.1 × 105  (F1/S) (cd) 

3.4 × 105 (A) (cd) 

b5 Me 

 

4.0 × 105 

7.2× 105 (fl)  
1.6 × 106  

b6 Me 

 

4.3 × 105 

 4.0 × 105 (fl) 
8.0 × 105  

b7 Me 

 

4.0 × 105 

3.1 × 105 (fl) 
2.4 × 106  
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b8a Me 

 

3.9 × 105 

2.1 × 105 (fl) 
1.2 × 106  

b8b Me 

 

3.5 × 105 

1.1 × 105 (fl) 
7.0 × 105   

b9 Me 

 

3.2 × 105 

1.1 × 105 (fl) 
2.8 × 106   

5. táblázat A harmin és szintetikus bioizosztereinek affinitás kromatográfiával (ak), 

fluoreszcencia (fl) és cirkuláris dikroizmus (cd) spektroszkópiával meghatározott 

kötődési állandói. A nem vizsgált vegyületeket n.d. rövidítés jelöli.  

Fokozott albumin affinitást a 7-es pozícióban, aromás csoport beépítésével értünk el. Ezt 

láthatjuk a kiralitáscentrumot hordozó b2 vegyület esetében, amely szignifikáns 

enantioszelektivitás nélkül, harminhoz képest tízszer erősebb albumin kölcsönhatást 

mutatott. Amennyiben a fenilcsoportot piridingyűrűt tartalmazó oldallánccal 

helyettesítettük (b3, b4) az alapvázhoz viszonyítva négyszeres kötődés erősödést 

azonosítottunk. Legjelentősebb mértékű harmin analóg-HSA asszociációt, a β-

karbolinváz pirrolgyűrűjének aromás szerkezeti egységekkel történő módosítása idézett 

elő (vegyület b5-b9), ahol a kötődési állandók értéke Ka ~ 4.0 × 105 M-1 körülinek 

adódott. Az aszimmetriacentrum beépítése (b8) ebben az esetben nem eredményezte az 

enantiomerek sztereospecifikus albumin kötődését.  

1.2. Harmin-plazmafehérje kölcsönhatás fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálata  

 A harmin és szintetikus származékainak emissziós sajátságai nagyban 

emlékeztetnek az eddig tanulmányozott alkaloidokéra. A NH és HH HSA kötődésénél 

látottakhoz hasonlóan,201 a katinos és neutrális formák eltérő fluoreszcens 

tulajdonságainak köszönhetően, a két alak emisszióját ez esetben is egymástól 

elkülönülve lehet detektálni.64 Pufferes közegben főként a harmin kationos formájához 

tartozó intenzív emissziót láttuk 421.5 nm-en, míg az AGP adagolásának hatására, ennek 

intenzitása folyamatosan csökkent és 349 nm-en kialakult a kötött neutrális formához 

tartozó sáv (20. ábra). 
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20. ábra Bal oldal: a harmin növekvő AGP koncentráció mellett felvett emissziós 

spektruma (zöld és piros vonal az induló és végállapothoz tartozó emissziós intenzitást 

jelöli). Jobb oldal: fluoreszcencia intenzitás illesztve a fehérje koncentráció 

függvényében, ahol a folytonos vonal a nemlineáris illesztés eredménye  

A titrálás végére 379 nm-en egy izoemissziós pont jelent meg, amely a harmin kötött és 

szabad formája között fennálló egyensúly meglétére utal. A 349 nm-es emissziós sáv 

változásait illesztve a fehérje növekvő koncentrációjának függvényében számítottuk a 

kötődési állandó értékét, amely a harmin-HSA kölcsönhatáshoz (Ka ~ 2.5 × 104 M-1) 

hasonlóan gyengének adódott (Ka ~ 3.3 × 104 M-1) (5. táblázat).  

A kísérletet a többi szintetikus származékra is elvégeztük, ahol azonosítottuk 

AGP-vel szembeni affinitásukat, valamint a fluoreszcencia spektroszkópiát, mint 

második független módszert alkalmazva pontosan meghatároztuk a HSA oszlopon erős 

asszociációt mutató analógok albumin kötődését. A neutrális formához tartozó emissziós 

sáv értékelésével kapott kötődési konstansok jó egyezést mutattak a kromatográfiás 

módszerrel becsült értékekkel (5. táblázat).  

Az AGP-vel kiemelkedően erős interakciót főként a pirrolgyűrűn aromás csoportot 

hordozó vegyületek esetében figyeltünk meg. Ezt szemléltetik a b7 analógra végzett 

számítások is, ahol HSA-val Ka ~ 3.1 × 105 M-1, míg AGP-vel nyolcszor erősebb kötődést 

Ka ~ 2.4 × 106 M-1 kaptunk. A ligandum fehérjékkel szemben mutatott eltérő mértékű 

affinitását a 21. ábrán látható emissziós spektrumok is tükrözik, ahol albuminhoz képest 

a telítést már töredék mennyiségű AGP alkalmazásával el lehetett érni.   
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21. ábra A b7 vegyület emissziós spektruma a HSA és AGP növekvő koncentrációjának 

függvényében (a zöld és piros vonalak az induló és végállapotokhoz tartozó emissziós 

intenzitásokat jelölik).  

Tekintetbe véve az AGP esetében fellépő genetikai polimorfizmust, kutatásainkat 

kiterjesztettük a glikoproteint 70:30 arányban alkotó F1*S és A variánsok harmin 

származékokkal szembeni viselkedésének vizsgálatára is. Ehhez fém-affinitás 

kromatográfiával161 előzetesen elválasztott és tisztított variánsokat használtunk, 

amelynek eredményeként figyelemre méltó interakciókat főként a 7-es pozícióban piridin 

oldallánccal szubsztituált (b4), valamint a 9-es helyen trifluor-metil-fenil csoportot (b7) 

viselő analógok esetében tapasztaltunk. A b7 vegyület oldatát az AGP-F1*S variánsával 

titrálva ~ 4.1 × 106 M-1 értékű kötődési állandót határoztunk meg, amely az AGP-A (Ka~ 

3.9 × 105 M-1) formával kapott eredményekhez képest tízszer erősebbnek bizonyult (22. 

A. ábra).  
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22. ábra A b7 (A) és a b4 (B) vegyület AGP-F1*S és AGP-A variánsok jelenlétében kapott 

fluoreszcencia spektrumának összehasonlítása (a zöld és piros vonalak az induló és a 

végállapotokhoz tartozó emissziós intenzitásokat jelölik) 

A b4 vegyület AGP variánsok hatására bekövetkező spektrális módosulásait követve, a 

420 nm-en jelentkező emissziós csúcs intenzitása mindkét fehérje esetében csökkent, míg 

az alacsonyabb hullámhosszaknál jelentkező neutrális forma csak az F1*S frakció 

jelenlétében alakult ki (22. B. ábra). Így annak ellenére, hogy az emissziós spektrum jelzi 

a variánsok eltérő erősségű kötődését, az A frakció esetében az asszociációs állandók 

kvantitatív értékelését nem teszi lehetővé.  

1.3. A b4 és b7 származékok AGP kötődésének tanulmányozása cirkuláris dikroizmus 

spektroszkópia felhasználásával 

 Közismert, hogy az optikailag inaktív ligandumok AGP kötődése különböző 

mechanizmusok révén gyakran indukál CD aktivitást147, 156, 180, 202. Így annak érdekében, 

hogy megállapítsuk a b4 vegyület AGP-A variánssal szembeni affinitását, cirkuláris 

dikroizmus vizsgálatokat végeztünk, amely során a fehérje pufferes oldatát titráltuk az 

alkaloid analóggal. A 7-piridil-etoxi oldallánccal módosított harmin származék AGP 

kötődése négy indukált ellipticitási sáv megjelenését eredményezte a 240-400 nm közötti 

tartományban (23. ábra).  
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23. ábra A b4 harmin származék 25 µM AGP-A genetikai variáns jelenlétében rögzített 

CD és UV abszorpciós spektruma 

A magasabb hullámhosszaknál, az összetett abszorpciós sávok közelében két alacsony 

intenzitású, ellentétes előjelű csúcsot (303 nm és 360 nm-en), míg a közeli UV 

tartományban egy jóval intenzívebb, 253 nm-en zéruspontot mutató negatív-pozitív 

sávpárt lehetett detektálni, amelyek nagysága az adagolt ligandum koncentrációjával 

arányosan növekedett. A vizsgálatokat az AGP-F1*S variánsával megismételve hasonló 

jelenséget, de kevésbé intenzív indukált CD sávok megjelenését láttuk. 

Az ICD jelek vizsgálata mellett, az abszorbancia spektrumban bekövetkező 

változások is hasznos információt szolgáltathatnak a vegyület kötődésmódjáról. 

Amennyiben összehasonlítjuk a b4 származék pufferes közegben és az AGP variánsok 

jelenlétében azonos koncentrációban felvett UV spektrumát, hipokróm effektust, azaz az 

abszorpciós jelek intenzitásának számottevő csökkenését észleljük (24. ábra), amelynek 

mértéke az AGP-F1*S variánshoz képest az AGP-A formán lényegesen nagyobbnak 

mutatkozik. 
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24. ábra A b4 vegyület különböző pH-n, fehérje nélkül és az AGP variánsok jelenlétében 

felvett UV abszorpciós spektruma. 

A szabad ligandum két eltérő protonáltsági állapotát tükröző savban és lúgban rögzített 

abszorpciós görbéket összevetve az AGP variánsok jelenlétében felvett spektrumokkal 

láthatjuk, hogy az AGP-A frakció esetében a neutrális alak domináns hozzájárulása 

mellett, a kationos forma kötődése is megjelenik (24. ábra). Ezzel szemben az F1*S 

fehérjén kötött b4 vegyület spektrális lefutása, inkább a bázikus közegben rögzített 

alkaloid származék elnyelési színképére emlékeztet, így az AGP-F1*S feltehetően a 

nemprotonált alak kötődését részesíti előnyben (24. ábra).  

 A fluoreszcencia spektroszkópia kísérlet az indolgyűrűn trifluor-metil-fenil 

szubsztituenst viselő komponens (b7) esetében az F1*S variáns javára szintén szelektív 

AGP kötődést jelzett (22. ábra). Ez a viselkedés a genetikai variánsokkal kapott CD és 

abszorpciós változásokban is megmutatkozott (25. ábra), ahol a két fehérjével kialakított 

eltérő erősségű kölcsönhatás (5. táblázat) az AGP-A variánshoz képest AGP-F1*S-en egy 

jóval intenzívebb ellipticitási szignál megjelenését eredményezte. Ezenkívül a ligandum 

alkalikus közegben és fehérje mellett rögzített elnyelési spektrumai nagyfokú egyezést 

mutatnak, így valószínűsíthető, hogy az F1*S variáns szerkezeti sajátságai a neutrális alak 

kötődésének kedveznek. Az AGP-A frakció esetében a protonált-nemprotonált formákra 

nézve ilyen számottevő megkülönböztetést nem tapasztaltunk.  
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25. ábra A b7 vegyület különböző pH-n, valamint fehérje nélkül és AGP variánsok 

jelenlétében rögzített CD és UV abszorpciós spektruma. 

5.B.2. A kapott eredmények értékelése 

2.1. Harmin bioizoszterek szérumfehérje kötődésének értékelése HSA-affinitás 

kromatográfia és fluoreszcencia spektroszkópia vizsgálatok eredményei alapján 

 A β-karbolin származékok plazmafehérjékkel szembeni affinitását a 5. táblázat 

foglalja össze. A szintetikus analógok számára a közös alapvázat jelentő harmin vegyület 

HSA és AGP kötődése gyengének bizonyult. Abban az esetben, ha az általános 

citotoxikus aktivitás fokozása érdekében a 9-es pozícióba aralkilcsoportot építettünk be 

vagy a 7-es helyen a metoxi oldalláncot alkoxi vagy heteroaril-alkoxi vagy aril-alkoxi 

szubsztituensre cseréltük, az alkaloid származékok szérumfehérjékkel szembeni 

affinitása jelentősen növekedett. Míg harminhoz képest a fenil és piridin mintázat 7-es 

pozícióba történő bevitele (b2-b4 vegyület) egy ~ 4-10-szeres HSA és AGP kötődés 

erősödést okozott, addig az indolgyűrű nitrogénatomjának benzil típusú szubsztituenssel 

történő módosítsa (b5-b9 származék) még nagyobb albumin, valamint megközelítőleg 

100-szor erősebb AGP affinitást eredményezett. A sztereogén centrumok konfigurációja 

(b2 és b8 vegyület) minden esetben elhanyagolható hatást gyakorolt a kölcsönhatásokra. 
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Szignifikáns kötődés erődösödést HSA-ra és AGP-re nézve a 4-trifluor-metil-fenil 

egységet hordozó analógok esetén láttunk. 

2.2. A b4 és b7 harmin analóg AGP kötődése során bekövetkező CD spektrális változások 

értelmezése 

 Tekintetbe véve, hogy a 7-es pozícióban piridin oldallánccal módosított harmin 

származék (b4) AGP kötődését fluoreszcencia kísérletekkel nem lehetett kvantitatív 

módon meghatározni, így CD spektroszkópia vizsgálatokat végeztünk, amely során a 

megjelenő indukált ellipticitási sávok értékelésével erős AGP genetikai variáns 

kötődéseket azonosítottunk (5. táblázat). Az eddigi kísérletektől eltérően azonban a 

titrálási adatok nemlineáris regressziós analízise az asszociációs konstansok értéke 

mellett 2:1= ligandum: fehérje kötődési sztöchiometriát mutatott, amely a vegyület dimer 

formában megvalósuló fehérje kötődésére utal. Ezt a hipotézist támasztják alá a CD és 

UV spektrumban bekövetkező változások is. Az alkaloid analóg b4-AGP variáns 

kölcsönhatás során az abszorpciós spektrumban hipokrómiának nevezett effektust láttunk 

(24. ábra), amelynek mértéke az AGP-F1*S-hez képest az AGP-A variánson jóval 

kifejezettebb volt. Ennek megjelenéséért az AGP kötőüregében, egymáshoz közel 

elhelyezkedő két β-karbolingyűrű között fellépő π-π kölcsönhatás lehet a felelős. Mivel a 

fehérje ürege aszimmetrikus, így az átfedő aromás, planáris molekularészek teljesen 

párhuzamos elrendeződést nem tudnak felvenni, ily módon hossztengelyük egymáshoz 

képest ferdén helyezkedhet el és ezáltal egyfajta helikális elrendeződést valósíthatnak 

meg a biopolimer kötőüregében. Ez a szituáció eredményezheti a két közeli karbolin 

kromofór π-π* átmeneti momentumai között megvalósuló királis intermolekuláris 

exciton csatolást, amelynek eredményeként a spektrumban két intenzív, ellentétes előjelű 

CD sáv jelenik meg a megfelelő UV abszorpciós csúcs közelében (23. ábra). Az exciton 

kiralitási szabály alapján172 a sávok negatív-pozitív sorrendje arra utal, hogy a dimerként 

kötődő vegyület M-helikális elrendezőst alakíthat ki az AGP hidrofób üregében. 

Ezenkívül a ligandum (b4) AGP jelenlétében 290 nm felett kialakuló gyengébb 

intenzitású jelei is exciton jellegűek lehetnek, amelyek megjelenéséért vélhetően a 

degenerált (alacsony energiájú- alacsony energiájú átmenet) vagy nem degenerált 

(alacsony energiájú-nagy energiájú átmenet) elektromos átmeneti momentumok között 

megvalósuló csatolások a felelősek.  

A ligandumok együttes kötődésére vonatkozó feltevésünket erősíti a korábban 

akridinnarancs-AGP kölcsönhatás során tapasztalt hasonló megfigyelés is,147 ahol a b4 
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vegyületnél látottakkal analóg módon, a festék dimer formában történő AGP-A variáns 

kötődése szintén kétfázisú CD mintázat megjelenését idézte elő. Úgy vélték, hogy ennek 

hátterében a két genetikai variáns szerkezetében rejlő különbség állhat. Ahogy már az 

irodalmi áttekintésben is utaltunk rá, a variánsok kristályszerkezeti adatait 

összehasonlítva, az AGP-F1*S forma hidrofób gyógyszerkötő üregét három alegység, 

még az AGP-A variánsét csak két kisebb lebeny építi fel, így utóbbi kötőrégiója jóval 

szűkebb 151. Ebből következően a b4-es vegyület két molekulájának kooperatív AGP-A 

variánson történő kötődése, csak egymáshoz nagyon közel elhelyezkedve, szoros dimer 

konfiguráció révén valósulhat meg, míg az AGP-F1*S variáns kiterjedtebb hidrofób 

ürege a karbolin molekularészek számára egy lazább, térben jobban elkülönülő 

illeszkedést tesz lehetővé. Ez összhangban van az F1*S frakcióval látott kisebb mértékű 

hipokróm effektussal, valamint a kevésbé intenzív indukált CD sávok megjelenésével. 

Ezen kívül valószínűsíthető, hogy a piridin oldallánc jelenléte lényeges szerepet tölt be 

az ilyen típusú kölcsönhatások létrejöttében, mivel az említettekhez hasonló spektrális 

változásokat (hipokrómia és exciton CD szignál) a harmin-AGP interakció során nem 

tapasztaltunk. 

Feltételezhető továbbá az is, hogy a b4 vegyület-AGP-A variáns kölcsönhatás során a 

kationos-semleges formák együttes kötődése mellett, ez a dimerizációs folyamat is 

hozzájárulhat a neutrális alak alacsony kvantumhatásfokú emissziós sávjának 

megjelenéséhez, mivel a két kötődő kromofór kioltva egymás fluoreszcenciáját (self-

quenching) intenzitás csökkenést idézhet elő a ligandumhoz tartozó emissziós 

spektrumban. 

 A pirrolgyűrű nitrogénjén aromás csoportot hordozó b7 analóg AGP variánsokkal 

szembeni viselkedése a b4 szintetikus származékhoz képest eltérő spektrális változásokat 

produkált (25. ábra). Ennek oka vélhetően a trifluor-metil-fenil szubsztituens jelenlétének 

köszönhető, amely nagyméretű, kiterjedt szerkezete révén sztérikusan gátolhatja a 

molekula dimerként történő kötődését. Az optikai aktivitás megjelenését, így ez esetben 

nem a vendégmolekulák kromofór egységei között fellépő kölcsönhatás, hanem a többi 

merev, sík központi szerkezeti egységet hordozó közismert AGP vegyületek 

viselkedéséhez hasonlóan a β-karbolinváz és a fehérje kötőüregében levő aromás 

oldalláncok π-π* átmenetei között fellépő nem degenerált exciton csatolás okozza.180, 181 
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2.3. AGP-A variánssal dimerként kölcsönható b4 vegyület kötőmódjának megismerése 

szekvenciális molekuláris dokkolás elvégzésével  

 A b4 vegyület-AGP asszociáció molekuláris részleteinek mélyebb 

megismeréséhez a fehérjeszerkezet-alapú dokkolást hívtuk segítségül, ahol a b4 vegyület 

két molekuláját egymást követően dokkoltuk az AGP kötőrégióját képező β-hordóba. A 

leggyakoribb találatot és a legjobb szabadentalpia értéket kiválasztva, az in silico 

számítások egy részlegesen átfedő ligandum párost ábrázoltak, amelyek az AGP 

kötőüregében intermolekuláris hidrogénkötések kialakítása révén stabilizálódnak. (26. 

ábra).  

 

26. ábra A b4 vegyület szekvenciálisan dokkolt molekuláinak feltételezett kötőmódja az 

AGP-A variáns üregében, ahol a szaggatott vonal jelöli a kialakuló intermolekuláris 

hidrogénkötéseket.  

Megfigyelve a 26. ábrát látható, hogy a modellezett két β-karbolinváz egymáshoz közel 

(belső síkjuk között mérhető távolság ~4 Å), olyan orientációt felvéve helyezkedik el, 

amelynél a két kromofór hossztengelyirányú elektromos átmeneti momentumai egy az 

óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással, azaz negatív projekciós szög 

definiálása révén vihetők át egymásba.172 Az ilyen típusú geometriai elrendeződés, 

összhangban a kísérleti spektrumban tapasztalt indukált CD exciton couplet, valamint az 

UV abszorpciós csúcsoknál jelentkező hipokrómia jelenségével, nagyban sugallja a β-

karbolinváz kromofór egységeihez tartozó π-π* átmenetek közti csatolások létrejöttének 

lehetőségét (23. és 24. ábra). 
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5.B.3. Összefoglalás 

 Affinitás kromatográfia, fluoreszcencia és CD spektroszkópia vizsgálatok 

eredményeként a 7-es és 9-es pozícióban szisztematikusan módosított harmin analógokra 

szubsztituens függő HSA és AGP kötődést mutattunk ki, ahol harminhoz képest a β-

karbolinváz aromás farmakofór csoportokkal történő módosítása jelentős affinitás 

növekedést okozott. Az asszociációk kvantitatív értékelése mellett az abszorpciós 

mintázatok kvalitatív értékelésével kimutattuk, hogy a szérumfehérjék a vegyületek 

semleges formájának kötődését részesítik előnyben, amely megfigyelés szintén fontos 

információt jelent a gyógyszertervezés szempontjából. Az indukált CD spektrumok 

elemzésével a 7-es pozícióban piridil-etoxi oldalláncot viselő származékra szelektív AGP 

genetikai variáns kötődést azonosítottunk, amelyet az F1*S-től eltérően a molekula AGP-

A frakción dimer formában megvalósuló kötődése idézett elő. 
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5.C: A konformációs mozgékonyság szerepe az evodiamin fehérjekötődésében: 

rutekarpinnal történő összehasonlító spektroszkópiai és molekulamodellezési vizsgálat 

5.C.1. Kísérleti eredmények ismertetése 

1.1. Kinazolinokarbolinok albumin kötődésének affinitás kromatográfiás vizsgálata 

A (±)-EVD és a RTK szérum albuminnal szembeni viselkedését elsőként 

immobilizált HSA-Sepharose gélen tanulmányoztuk.164 A vizsgálat során a (±)-EVD két 

csúcsban eluálódott az oszlopról, ezáltal jelezvén sztereoszelektív albumin kötődését (27. 

A ábra). A RTK esetében jelentős mértékű visszatartást tapasztaltunk, amely 

kiemelkedően erős HSA affinitására utalt. Meghatározva a kötődést jellemző 

paramétereket (Σn × Ka) az EVD enantiomerekre 1 × 105 M-1 és 2 × 105 M-1, míg RTK-

ra 1 × 106 M-1 értékeket kaptunk (6. táblázat).  

Vegyület Ve (mL) Σn × Ka (M-1) 

Ringer puffer 6 --- 

(R)-Oxazepám-acetát 10 1.0 × 104 

(S)-Oxazepám-acetát 32 8.0 × 104 

Diazepám 83 1.8 × 105 

(±)-EVD 
38 

88 

1.0 × 105 

                
88 2.0 × 105 

 
RTK >> 200 1.0 × 106 

6. táblázat A HSA-oszlopon mért elúciós térfogatok és a hozzájuk tartozó becsült kötődési 

paraméterek. Elúciós oldat: Ringer puffer, pH:7.4. 

1.2. (±)-Evodiamin sztereoszelektív HSA és AGP kötődésének jellemzése 

A (±)-EVD-t HSA-Sepharose gélen két tiszta enantiomerére választottuk szét, 

majd irodalomból ismert királis HPLC technika felhasználásával azonosítottuk az eltérő 

konfigurációjú komponenseket.82 Az albumin oszlopról gyűjtött frakciók elúciós 

sorrendje: (S)-(+)-EVD-t követi az (R)-(-)-EVD.   

Az (±)-EVD sztereoszelektív HSA és AGP kötődésének tanulmányozásához, racém 

ligandumot (20 µM) és fehérjét (30 µM) tartalmazó oldat ultraszűrletét vizsgálatuk királis 

HPLC technikával. A szabad ligandumra vonatkozó (S)/ (R) enantiomerarány albuminnal 

67/ 33, míg AGP jelenlétében 58/ 42 körülinek adódott (27. B ábra). Mindkét esetben az 

(R) enantiomer kötődésének preferenciáját láttuk. A HSA-ra kapott sztereoszelektivitási 
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érték K(R)/ K(S) ~2, amely összhangban van a HSA-affinitás kromatográfiás vizsgálatoknál 

megfigyelt eredményekkel (7.táblázat).  

 

27. ábra (A): (±)-EVD albumin-affinitás oszlopon kapott kromatogramja. (B): Racém 

EVD-t (20 µM) tartalmazó oldat HSA és AGP (30 µM) jelenlétében mért ultraszűrletének 

enantiomer összetétele 

Az AGP genetikai polimorfizmusát figyelembe véve a vizsgálatot a glikoprotein 

frakcióival is elvégeztük, ahol a kapott szabad ligandumokra vonatkozó enantiomerarány: 

(S)/ (R): 60/ 40 AGP-F1*S frakcióra és 53/ 47 AGP-A variánsra. 

E
V

D
 

HSA AGP AGP F1/S AGP A Módszer 

  (S)    1.0  105 – – – Aff. Krom. 

  (R)    2.0  105    Aff. Krom. 

 (±) 1.8(±0.4) × 105 9.8(±0.6) × 105 1.9(±0.16) × 106 8.3(±1.1) × 105 Fluoresc. 

 (±) 1.0(±0.2)  105 – – – CD 

R
T

K
 

1.0 × 106 – – – Aff. Krom. 

 1.2(±0.2) × 106 2.1(±0.4) × 106 1.6(±0.3) × 106 2.4(±0.3) × 106 Fluoresc. 

 1.4(±0.3) × 106 – – – CD 

7. táblázat Az EVD és a RTK szérumfehérje kötődését jellemző asszociációs állandók 

értéke különböző módszerekkel meghatározva 
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1.3. Evodiamin és rutekarpin UV-spektroszkópiai tulajdonságainak ismertetése 

Az EVD szerkezetét tekintve két fő kromofór egységből, egy indol és egy 

kinazolinon részből épül fel. Jellegzetes UV-abszorpciós spektrumát a 28. ábra 

szemlélteti. 

 

28. ábra A (±)-EVD különböző oldószerekben rögzített abszorpciós spektruma 

A 260 nm feletti tartományban négy csúcs megjelenését látjuk ~270 nm, ~283 nm, ~291 

nm és ~355 nm környékén. Közülük az alacsonyabb hullámhosszaknál kialakuló jelek 

feltehetően az indolgyűrű 1Lb (~280 nm), 1La (~270 nm) és 1Bb (~220 nm) típusú π-π* 

átmeneteihez rendelhetők, ahol az 1La és 1Lb átmenetek sávjai jórészt átfednek egymással. 

Az 1Lb sáv vibrációs finomszerkezettel rendelkezik a λ: 280 nm és 300 nm közötti 

tartományban. Mivel az indol- és a kinazolinongyűrű gerjesztéséhez szükséges energiák 

értéke közel esik egymáshoz, így a kinazolinon részhez tartozó hasonló átmeneteket 

önálló sávként az UV spektrumban nem lehet azonosítani. Az EVD legerősebb elnyelési 

sávja 215-235 nm között jelentkezett (28. ábra). Ez a sáv feltehetően két, 221 nm és 231 

nm-en maximummal rendelkező csúcs átfedéséből jön létre, amelyek az indol- és a 

kinazolinongyűrűk 1Bb típusú π-π* átmeneteihez rendelhetők. Poláros és apoláros 

oldószerekben végezve a vizsgálatokat utóbbi esetben a sáv vörös irányú eltolódását 

tapasztaltuk (28. ábra). A 300 nm feletti tartományban még egy további kis intenzitású, 

széles sáv jelenik meg, amely valószínűleg a kinazolinongyűrű tiltott π-π* átmenetéből 

ered. 
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 Az EVD és a RTK alapvázát összehasonlítva különbséget a két molekula között 

főként az RTK „D-gyűrűjében” megjelenő kettős kötés tekintetében tapasztalunk (29. 

ábra), amelynek jelenléte nagyfokú változást indukál az UV spektrumban és egy új, 

vibrációs finomszerkezettel rendelkező intenzív sáv megjelenését idézi elő a 300 nm 

feletti tartományban (29. ábra). 

 

29. ábra Felső panel: az EVD és RTK szerkezete. Alsó panel: RTK etanolban és pufferben 

mért abszorpciós spektruma, valamint 3-metil-4-kinazolon vegyület irodalomból ismert 

UV spektruma 

Az RTK abszorpciós mintázatának értelmezéséhez párhuzamot vontunk az indolgyűrűt 

nem tartalmazó 3-metil-4-kinazolon származékkal, amely egy indol egység nélküli RTK 

analógnak tekinthető.203 Ennek UV spektrumában az RTK-hoz hasonlóan a 0-0- és 0-1 

vibrációs alsávok szintén megjelentek, de egymástól kevésbé elkülönülve, kisebb 

intenzitással (ε~ 3600 M-1cm-1, log ε~ 3.55) a 280 nm és 330 nm közötti régióban (29. 

ábra).203 Az indolvázzal történő szubsztitúció, viszont induktív és konjugációs hatások 

révén a sáv vörös irányú eltolódását (345 nm-ig), valamint intenzitásának növekedését 

eredményezi. 

1.4. Evodiamin konformációs és kiroptikai tulajdonságainak feltárása 

Az EVD kinazolinokarbolin-váza alapvetően egy planáris indol- (A és B), benzol- 

(E), egy nem sík szerkezetű ciklohexán- (C) és egy pirimidongyűrűből (D) épül fel, 

amelyek közül a „C” és „D” egységek bizonyos konformációs mozgékonyságot 
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biztosítanak a molekulának. Annak érdekében, hogy meghatározzuk a molekula által 

felvehető alacsony energiájú struktúrákat, konformációs analízist végeztünk. Ehhez az 

EVD irodalomból ismert röntgenszerkezetét használtuk fel, amelyben a molekula a C7 és 

C13 atomokat összekötő egyenes mentén meghajlítva, egy L-alakú elrendeződésben (K1) 

van rögzítve (30. ábra). Ebben a pozícióban a két terminális fenilcsoport között mérhető 

torziós szög értéke ~ 90° körüli és a mozgékonyságért felelős „C”és „D” gyűrűk 

félszéknek megfelelő konformációt vesznek fel. Az analízis eredményeként az L-alakú 

geometriától jelentősen eltérő, két további karakterisztikus alacsony energiájú konformert 

kaptunk. Az egyik esetben a torziós szög értékének növekedésével egy részlegesen 

nyitott, „háztetőre” (K2) emlékeztető elrendeződést láttunk (122°), míg a másik 

konformernél egy teljesen nyitott (K3), közel sík geometriájú (176°) szerkezetet 

azonosítottunk. Megfigyeléseink összhangban voltak Pearce és munkatársai által az (S)-

EVD-ra meghatározott struktúrákkal.102 

 

30. ábra Az (R)-EVD karakterisztikus alacsony energiájú konformerei és számított 

energiáik. A bal oldalon látható L-alakú konformer az ismert kristályszerkezetű (S)-EVD 

tükörképe. A terminális fenilcsoportok között mérhető torziós szögeket a 7-6-13b és 6-

13b-14 atomokat tartalmazó síkok által bezárt szögek értékelésével határoztuk meg és 

„φ”-vel jelöltük 

 A kiroptikai tulajdonságok feltárásához a királis HPLC technikával szétválasztott 

tiszta EVD enantiomerekre CD vizsgálatokat végeztünk, amelynek eredményeként a 

vártnak megfelelően tükörképi spektrumot kaptunk (F1. ábra). A méréseket különböző 

oldószerekben is megismételtük, ahol az enantiomerek CD mintázatának számottevő 

közegfüggését tapasztaltuk (31. ábra). A spektrumokat víz-dioxán keverékében, EtOH-

ban és AcN-ben rögzítve egy pozitív és egy negatív CD sávot lehetett detektálni a 300 

nm feletti régióban (31. B ábra). A 280 nm és 300 nm közti tartományban egy vibrációs 

finomszerkezetet viselő negatív CD csúcsot azonosítottunk, amely pontosan egybeesett 
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az indolgyűrű átmeneteihez tartozó UV sávokkal. Az alacsonyabb hullámhosszak felé 

haladva EtOH-ban, dioxánban és diklór-metánban egy további negatív ellipticitási sáv 

jelent meg 257 nm-en, amely vizes közegben és AcN-ben hipszokróm irányú eltolódást 

szenvedve 254 nm körül csak vállként mutatkozott (31. A ábra). Az indol és kinazolinon 

kromofórok 1Bb átmenetihez tartozó UV maximumok közelében egy 224 nm-en 

zéruspontot, valamint 231-233 nm-en és 220 nm körül szélsőértéket mutató negatív-

pozitív CD sávpár alakult ki, amelyet az oldószerek nagymértékű UV elnyelése miatt 

dioxánban, diklór-metánban és Ringer pufferben mindössze a couplet negatív ágaként 

lehetett azonosítani (31. A ábra). Ezen negatív sáv, valamint a 257 nm-en feltűnő CD jel 

intenzitás aránya nagyfokú oldószerfüggést mutatott, melynek legszámottevőbb 

változását etanol és apoláros oldószereként alkalmazott dioxán és diklór-metán esetében 

figyeltük meg (31. A ábra).  

 

31. ábra Az (R)-(-)-EVD különböző oldószerekben felvett CD és UV abszorpciós 

spektruma 

 Az EVD szerkezeti sajátságai és kiroptikai tulajdonságai közti párhuzamok 

felállításához kvantumkémiai számításokat végeztünk. A vizsgálat során gázfázisban és 

AcN oldószer jelenlétében meghatároztuk az (R)-EVD domináns konformereihez tartozó 

CD spektrumokat, amelyet geometriai optimálást követően DFT módszerrel,204, 205 a 
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geometriai optimálással azonos bázist és funkcionált használva számítottam. A kapott 

rotátorerősségek, illetve az ebből szimulált spektrumok összevetve a kísérleti CD 

színképekkel a 32. ábrán láthatóak. Az eredmények tükrében a K1 („L-alakú”) konformer 

elméleti spektrumában 270 nm alatti régióban egy intenzív negatív-pozitív sávpárt, 

valamint 280 nm felett egy alacsonyabb hullámhosszú negatív és egy magasabb 

hullámhosszú pozitív sávot lehetett azonosítani, amely spektrális mintázat jó egyezést 

mutatott a poláros AcN közegben felvett CD görbével. A kvantumkémiai számításokat a 

K3 („lapított”) konformerre is elvégezve azonban egy teljesen eltérő lefutású CD 

mintázatot kaptunk, amelyben az említett jellegzetes CD couplet nem jelent meg (32. 

ábra).  

 

32. ábra Az (R)-EVD AcN-ben felvett kísérleti, valamint DFT módszerrel a K1 és K3 

konformereire számított CD spektrumok  

1.5. (±)-Evodiamin és enantiomereinek plazmafehérjék jelenlétében bekövetkező ICD és 

abszorpciós spektroszkópiai változásainak tanulmányozása 

Az EVD szérumfehérjékkel szemben tanúsított viselkedésének feltárásához 

további spektroszkópiai vizsgálatokat vettünk igénybe, mely során az EVD 250 nm feletti 

abszorpciós maximumaihoz társuló indukált CD változásokat követtük nyomon, így a 

fehérje saját CD és UV aktivitásából származó zavaró hatás kiküszöbölhető volt. 

Amennyiben a HSA oldatához lépésenként adagoltuk a (±)-EVD-t, két eltérő intenzitású 

pozitív CD csúcs alakult ki 266 nm és 357 nm-en, amelyek spektrális sajátságai az 

alkaloid/ fehérje arány növelésének hatására is változatlanok maradtak (33. ábra). 
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33. ábra A (±)-EVD albumin jelenlétében mért UV abszorpciós és indukált CD 

spektrumai, ahol a (±)-EVD fehérjementes közegben rögzített abszorpciós spektrumát 

szaggatott vonallal jelöltük 

Összehasonlítva az EVD fehérje mentes és HSA jelenlétében mért UV spektrumát, az 

eddig 320 nm felett egy leszálló ágként mutatkozó abszorpciós mintázat ez esetben egy 

jól elkülönülő, intenzívebb sávként volt azonosítható (λmax: 356 nm) (33. ábra). Az 

ellipticitásban bekövetkező változásokat a ligandum növekvő koncentrációjának 

függvényében mérve meghatároztuk a kötődést jellemző paramétereket (Ka = 1.4 × 105 

M-1, n = 1) (F2. ábra) (7. táblázat).  

A kísérletet tiszta enantiomerekkel is megismételtük, amelynek eredményeként azonban 

nem tükörképi spektrumot, hanem a racém EVD azonos körülmények között felvett 

indukált CD spektrumára emlékeztető görbéket kaptunk (34. A ábra). Az (S)-EVD 

esetében a HSA kötődés okozta változás főként az ellipticitási sávok kismértékű 

intenzitás növekedésében, valamint a fehérjementes közegben 250 nm-en azonosítható 

sáv 7 nm-es vörös irányú eltolódásában nyilvánult meg (34. B ábra). Ezzel szemben a 

(R)-EVD CD színképére az albumin kötődés jóval számottevőbb hatást gyakorolt. A HSA 

jelenléte a 300-350 nm közötti negatív ICD sáv kioltását, valamint 270 és 360 nm-en 



78 
 

maximummal rendelkező, pozitív előjelű sáv kifejlődését idézte elő. A változások 

eredőjeként a (R)-EVD és (±)-EVD indukált CD profilja között nagyfokú hasonlóságot 

lehetett megfigyelni (34. B ábra). Ezenkívül érdemes megemlíteni, hogy a két enantiomer 

HSA kötődése során mért CD spektrumok összege, pontosan a racém minta azonos 

körülmények között felvett spektrumát eredményezi (34. A ábra). 

 

34. ábra (A): az (R)-, (S)- és a (±)-EVD HSA jelenlétében mért indukált CD spektruma. 

Az (R)-EVD és (S)-EVD CD görbéinek összegét zöld vonallal jelöltük. (B): az EVD 

enantiomerek HSA nélkül és HSA jelenlétében mért CD spektrumainak összehasonlítása 

Annak érdekében, hogy összefüggést találjunk az (R) konfigurációjú enantiomer 

szerkezeti sajátságai és fehérje jelenlétében tanúsított kiroptikai viselkedése között 

ismételten az elméleti számításokhoz fordultunk. Az előzetesen említett módszert 

követve, az (R)-EVD K1 és K3 geometriájú konformerei mellett a harmadik alacsony 

energiájú K2 („háztető”) konformerstruktúrára is kvantumkémiai számításokat végeztük. 

A kísérleti CD görbét összevetve a számított elméleti spektrumokkal, jó egyezést a K2 

konformer esetén kaptunk, ahol a 250 nm feletti tartományban egy a (±)-EVD-HSA és az 

(R)-EVD-HSA komplex indukált CD profiljára emlékeztető mintázatot lehetett 

azonosítani (35. ábra).  
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35. ábra Az (R)-EVD K2 konformerére DFT mórszerrel számított CD spektrum alacsony 

energiájú régiója, illetve az (R)-EVD-HSA komplexhez tartozó kísérleti ICD görbe 

A (±)-EVD AGP-vel kialakított kölcsönhatásának tanulmányozásához a 

glikoprotein két genetikai variánsát, az AGP-A és AGP-F1*S frakciókat alkalmaztuk. 

Mindkét variáns jelenléte az (±)-EVD abszorpciós spektrumában egy vállként megjelenő, 

de egymástól jól elkülönülő vibrációs finomszerkezetet, valamint 300 nm felett egy 

alacsony intenzitású sáv megjelenését eredményezte, amely változások nagyban 

hasonlítottak a HSA-val tapasztalt jelenségekhez. Ezzel ellentétben a két variáns 

kiroptikai viselkedése jelentős eltérést mutatott. Indukált CD jel kialakulását csak az 

AGP-F1*S forma hatására tapasztaltunk, ahol az alkaloid-HSA komplex ellipticitási 

mintázatához hasonlóan két, pozitív irányú ICD sáv jelent meg 270 nm és 330 nm-en. 

Ezek közül a rövidebb hullámhosszaknál jelentkező csúcsot, két részlegesen elkülönülő 

alsávként lehetett azonosítani a 260 nm és 280 nm közötti tartományban (F3. ábra). Az 

alacsony intenzitású ellipticitási értékek miatt azonban ez esetben az EVD-AGP 

kölcsönhatásra vonatkozó következtetéseket nem tudtunk levonni. 

1.6. (±)-Evodiamin HSA és AGP kötődésének fluoreszcencia spektroszkópiás vizsgálata 

Célunk volt, hogy az affinitás kromatográfiás és CD méréseknél kapott EVD-HSA 

kötődést jellemző egyensúlyi állandók értékét egy másik független módszerrel is 

alátámasszuk, valamint hogy információt szerezzünk az EVD-AGP kölcsönhatás 

erősségéről, így fluoreszcencia spektroszkópia vizsgálatokat végeztünk. A kísérlet során 

a HSA emisszióját (λem: 338 nm) mérve vizsgálni kívántuk, hogy a növekvő 

koncentrációban adagolt EVD milyen hatást gyakorol a fehérje IIA alegységében 
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található Trp214 fluoreszcenciájára. Ennek eredményeként az (±)-EVD nemcsak, hogy 

kioltotta az albumin saját jelét és ezáltal valószínűsítve IIA alegységben történő 

kötődését, hanem 424 nm környékén egy a kötött molekulához tartozó emissziós sáv 

megjelenését is előidézte (36. ábra felső panel). Az EVD kötött és szabad formája között 

fennálló egyensúly meglétére a 393 nm megjelenő izoemissziós pont utalt.  

A vizsgálatot 360 nm-en történő gerjesztés mellett is megismételtük, így szelektíven csak 

a HSA-n kötött EVD-hoz tartozó emissziót mérve meghatároztuk az affinitási állandó 

pontos értékét, amely az előzetesen alkalmazott technikákkal összhangban 1.8 × 105 M-

1-nek adódott (7. táblázat).   

 

36. ábra A (±)-EVD albumin (felső panel) és AGP (alsó panel) jelenlétében mért 

fluoreszcencia emissziós spektruma (λgerjesztés: 295 nm és 280 nm)  

A (±)-EVD AGP-vel kialakított kölcsönhatását hasonló módon tanulmányoztuk. A 

glikoprotein fluoreszcenciás sajátságát főként három Trp jelenlétének köszönheti, 

amelyek közül kettő a ligandumok számára hozzáférhető helyen, a központi hidrofób 

üregben helyezkedik el, míg a harmadik a β-hordó külső felszínén található.150 Így a 

kötődő molekulák az AGP teljes fluoreszcenciájának csak a 2/3-át tudják kioltani. A 

vizsgálat eredményeként az EVD-HSA komplexhez hasonló spektrális változást 

figyeltünk meg, ahol az EVD növekvő koncentrációjának függvényében a fehérjéhez 

tartozó emissziós sáv intenzitása 335 nm-en csökkent, valamint egyidejűleg egy új csúcs 
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alakult ki 428 nm-en. Az albumin kötődéshez képest, ez esetben a két emissziós sáv 

átfedése kisebb mértékű volt és az izoemissziós pontot 383 nm-en lehetett leolvasni (36. 

ábra alsó panel). A kísérletet magasabb hullámhosszú gerjesztéssel (λ = 360 nm) 

megismételve meghatároztuk az EVD-AGP, valamint az EVD-AGP genetikai variáns 

kölcsönhatásokat jellemző kötődési állandók értékét, amely AGP-re: 9.8 × 105 M-1-nek, 

azaz EVD-HSA kötődéshez képest ötször erősebbnek bizonyult, míg az AGP-F1*S-re 

nézve 1.9 × 106 M-1 és AGP-A-ra 8.3 × 105 M-1-nek adódott (7. táblázat). 

Az EVD kiemelkedően erős AGP kötődését ismerten a hidrofób kötőüreget elfoglaló, 

specifikus fluoreszcens jelzővegyületek felhasználásával is igazolni kívántuk. Ehhez 8-

anilino-naftalin szulfonsavat (ANS) használtunk, amely a fehérje jelenlétében ( λgerj: 420 

nm) intenzív emissziót mutat ~ 476 nm-en.187 Ezen fluoreszcens jel változását mértük az 

EVD és egy standardként alkalmazott, erős AGP kötődést mutató molekula, a 

klórpromazin (KLP) (Ka ~ 2.0 × 106 M-1)146, 148 növekvő koncentrációjának 

függvényében. Az alkaloid leszorító képessége ez esetben csak kismértékben maradt el a 

referencia vegyületétől, így az eredmények ismételten a (±)-EVD jelentős és β-hordón 

belüli AGP kötődését erősítik meg (F4. ábra).  

1.7. Evodiamin specifikus HSA kötőhelyének azonosítása CD jelzőligandumokkal végzett 

leszorítás kísérletekkel 

A (±)-EVD specifikus albumin kötőhelyének tisztázásához ligandum leszorításos 

méréseket végeztünk, amelyhez jól ismert kötőhellyel rendelkező vegyületeket 

alkalmaztunk. Az IB kötőhely kizárásához a biliverdin-HSA kölcsönhatás indukálta 

pozitív CD sáv109 változását követtük a 330 nm és 440 nm közötti tartományban az EVD 

növekvő koncentrációjának függvényében. Ennek eredményként azonban a NH-nál 

látottakhoz hasonlóan az ellipticitási érték csökkenése helyett, inkább annak intenzitás 

növekedését tapasztaltuk (F5. ábra), amely jelenség ez esetben is a IIA és IIIA 

alegységben elhelyezkedő vegyületek okozta alloszterikus mechanizmusokra utal109. Az 

EVD IIIA kötőhelyének vizsgálatához az alkaloid ICD jeleinek változását az itt kötődő 

5β-kolánsav206 adagolásának hatására mértük. A vizsgálat ez esetben is a komplexhez 

tartozó ellipticitási értékek növekedését, valamint az alacsony energiájú CD csúcs kék 

irányú eltolódását eredményezte (F6. ábra). Az EVD esetleges harmadik, több 

alegységből felépülő nagykiterjedésű IIA kötőhelyen történő elhelyezkedésének 

kimutatásához az összetett szerkezetű kenodezoxikólsavat207 választottuk, amelyet 

növekvő koncentrációban alkalmazva az EVD-HSA komplexhez tartozó ICD sáv 
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amplitúdójának folyamatosan csökkenését láttuk. Ezzel párhuzamosan az alkaloid UV 

spektruma is jelentősen módosult és a titrálás hatására egyre inkább az EVD pufferben 

felvett abszorpciós spektrumára emlékeztetett, ezáltal jelezve a két ligandum kompetitív 

kötődését (F7. ábra). A jelenség összhangban a fluoreszcencia kioltás vizsgálat 

eredményeivel szintén az EVD IIA alegységen belüli kötődését erősíti meg.  

1.8. Rutekarpin HSA-val és AGP-vel kialakított kölcsönhatásának CD spektroszkópiai 

vizsgálata 

A RTK-plazmafehérje kötődés kvantitatív értékeléséhez az alkaloid HSA és AGP 

környezetében indukálódó ellipticitási értékeinek változását követtük nyomon. A 

vizsgálatok során az albumin oldatához lépésenként adagoltuk az RTK-t, amelynek 

hatására alacsony RTK/ HSA mólarány mellett két negatív ICD sáv megjelenését láttuk 

(37. ábra). 

 

37. ábra A RTK HSA jelenlétében mért különbségi CD és UV abszorpciós spektrumai. A 

szaggatott vonal az RTK fehérje nélküli, pufferes közegben felvett abszorpciós spektrumát 

jelzi (jobb oldali tengely)  

Míg közülük a magasabb hullámhosszaknál jelentkező indukált CD jel mind pozícióját 

és rezgési szerkezetét tekintve hasonló a ~348 nm-en maximummal rendelkező 

abszorpciós sávéhoz, addig a 260 nm körül megjelenő csúcshoz jól elkülönülő UV 



83 
 

elnyelés nem társult. A titrálást [RTK]/ [HSA] = 0.6 arányon túl folytatva a CD spektrum 

többfázisúvá vált egy új pozitív csúcs megjelenésével 370 nm körül, melynek intenzitása 

az alkaloid koncentrációjának függvényében folyamatosan nőtt (37. ábra). Ezzel 

párhuzamosan további két, egy viszonylag gyenge és egy jóval erősebb negatív sáv is 

kialakult ~360 nm és ~343 nm-en, míg a 335 nm alatti tartományban megjelenő CD 

jelekre az RTK növekvő koncentrációja sem mennyiségi sem minőségi változást nem 

gyakorolt (F8. ábra). A kötődési állandó értékét a 343 nm-hez tartozó indukált CD 

változások értékelésével határoztuk meg (Ka ~ 1.4 × 106 M-1), amely az EVD-HSA 

kölcsönhatáshoz képest egy nagyságrenddel erősebbnek bizonyult (7. táblázat).  

Ligandum leszorítás vizsgálatok keretén belül igazolni kívántuk, hogy az EVD és RTK 

szerkezeti hasonlóságuknak köszönhetően azonos HSA kötőhelyet foglalnak el, de ez 

esetben az RTK szabad frakciójának vizes közegben bekövetkező aggregációja miatt a 

kapott eredményekből megbízható következtetéseket nem sikerült levonni.  

A RTK-AGP kölcsönhatás erősségének becsléséhez a fent említettekhez hasonló 

vizsgálatokat végeztünk. A HSA-val ellentétben az AGP jelenléte csak kis intenzitású és 

nem megfelelő jel/ zaj aránnyal jelentkező indukált CD sávok kialakulását idézte elő, így 

ezek értékelésével a kötődési állandót nem lehetett meghatározni.  

1.9. Rutekarpin HSA és AGP kötődésének tanulmányozása fluoreszcencia spektroszkópia 

felhasználásával 

A RTK szérumfehérjék jelenlétében mutatott fluoreszcenciás tulajdonságai az 

EVD-hoz nagyon hasonlónak mutatkoztak. Amellett, hogy az alkaloid mind a HSA és 

mind az AGP saját fluoreszcenciáját nagyon hatékonyan oltotta ki, még kötött formájához 

tartozó különálló emissziós sávot is lehetett azonosítani 400 nm körül. Különbséget a két 

molekula emissziós sajátságai között csak a fehérjementes oldatuk vizsgálata során 

tapasztaltunk, ahol vizes közegben a szabad RTK instabilnak bizonyult és emissziója 

bizonyos idő elteltével folyamatosan növekedett (F9. ábra). Ez a jelenség azonban 

megfelelő koncentrációjú fehérje oldat (~20 µM) alkalmazásával kiküszöbölhető volt és 

360 nm-es gerjesztés mellett a RTK-nal végzett titrálás eredményeként a kötődési állandó 

becsülhetővé vált. A 400 nm-en jelentkező emissziós csúcs intenzitás változását illesztve 

az alkaloid növekvő koncentrációjának függvényében megkaptuk az asszociációs 

konstansok értékét, amely HSA-ra nézve a CD és affinitás kromatográfiás mérésekkel 

összhangban: Ka ~ 1.3 × 106 M-1 és AGP-re Ka ~ 4.3 × 106 M-1 (7. táblázat). 
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1.10. (R)-Evodiamin és rutekarpin célzott dokkolása az albumin IIA aldoménjébe  

Célunk volt, hogy magyarázatot találjunk a két alkaloid nagyságrendi különbséget 

mutató HSA affinitásának eredetére, így a ligandum leszorítás és fluoreszcencia kioltás 

vizsgálatok eredményei alapján dokkolásokat végeztünk. Ennek során az (R)-EVD-t, a 

kristályszerkezetben rögzített elrendeződésből kiindulva81 és a modellezés alatt annak 

konformációs flexibilitását figyelembe véve a HSA IIA alegységébe dokkoltuk. A 

legjobb energiájú találatok azt mutatták, hogy az EVD a HSA kötőüregben egyfajta 

„háztető” konformációt (K2) felvéve, a Trp214 aminosavval és alifás oldalláncokkal 

(Ala215, Leu219, Leu238, Ile264, Ile290, Ala291) kialakított hidrofób kölcsönhatások, 

valamint hidrogénkötések (Arg222, Tyr150) révén stabilizálódik (38. ábra).   

A számításokat RTK-nal is megismételve azt láttuk, hogy a hidrofób kontaktok 

kiépítése mellett (Leu481, Leu198, Val455, Val344), az EVD-nal ellentétben a molekula 

kinazolinongyűrűje a Trp214 oldallánc közelében 3.3 Å távolságban elhelyezkedve π-π 

kölcsönhatást hozhat létre, valamint indolgyűrű iminocsoportja (-NH-) hidrogénkötést 

alakíthat ki a közelében levő Asp451 oldallánccal (38. ábra). 

 

38. ábra Az (R)-EVD (bal oldali panel) és RTK (jobb oldali panel) a HSA IIA alegységébe 

dokkolva. A szaggatott vonalak az intermolekuláris hidrogénkötéseket és a Trp214-el 

kialakított π-π kölcsönhatást jelzik. 

5.C.2. A kapott eredmények értékelése 

2.1. Evodiamin HSA és AGP-vel szembeni kölcsönhatásának értékelése  

A plazmafehérje kötődésvizsgálatok eredményei az EVD enantiomerek kötődése 

során fellépő királis megkülönböztetésről tanúskodnak. A jelenséget elsőként a HSA 
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affinitás kromatográfiás kísérletek bizonyították, amely során az (R) és (S) formák 

albumin affinitása eltérő erősségűnek mutatkozott (27. ábra és 7. táblázat). A 

sztereoszelektív kölcsönhatásokat a CD spektroszkópiai kísérletek is megerősítették, 

melyek nemcsak az enantiomerek szérumfehérjékkel szembeni különböző affinitását, 

hanem azok eltérő kötődésmódját is jelezték. Míg az (S)-EVD szabad és HSA kötött 

formájához tartozó ICD mintázatok csak kismértékben tértek el egymástól, addig az (R)-

EVD esetében a fehérje jelenléte figyelemre méltó változást idézett elő a spektrumban, 

amely arra utal, hogy az (R)-EVD vizes közegben és az albumin kötőüregében felvett 

konformációja jelentősen eltér egymástól. Ennek tisztázásához összehasonlítottuk az (R)-

EVD-ra kapott kísérleti és az alacsony energiájú konformerekre DFT módszerrel 

számított CD spektrumokat. Az eredmények alapján azt láttuk, hogy poláros közegben 

(AcN) az alkaloid valószínűleg egyfajta hajlított, L-alakú szerkezetet vehet fel nagyobb 

gyakorisággal (K1) (32. ábra), míg a HSA hidrofób üregében egy részben nyitott, háztető-

szerű konformáció kialakítását részesítheti előnyben (K2) (35. ábra). Ezzel ellentétben, 

az (S) enantiomer geometriája csak mérsékelten változik meg a fehérje hatására. 

Valószínűsíthető, hogy az EVD enantiomerek HSA kötődése során megvalósuló 

sztereoszelektivitásának is ez az eltérő mértékű konformációs változékonyság lehet a 

szerkezeti alapja.  

 A kísérleteket a szérum másik jelentős komponensével is elvégeztük, amely során 

az EVD-AGP asszociáció mértéke albuminhoz képest tízszer erősebbnek mutatkozott. 

Egészséges szervezetben a HSA bőséges jelenlétnek (HSA ~ 600 µM, AGP ~20-30 µM) 

köszönhetően ez a kölcsönhatás vélhetően nem módosítja az EVD farmakológiailag aktív 

vérszintjét, amelynek domináns komponense az enantiomerek sztereoszelektív albumin 

kötődéséből kifolyólag az (S) konfigurációjú forma. Patológiás folyamatok során, 

azonban az AGP mennyisége 3-4-szeresére növekedhet,133 így plazmakoncentrációjának 

ingadozása már jelentős mértékű hatást gyakorolhat a racém EVD szabad frakciójára, 

valamint az enantiomerek eltérő mértékű AGP affinitásából következően az (S)-EVD 

koncentrációjára. 

Az EVD enantiomerek viszont nemcsak sztereoszelektív AGP kötődést, hanem egyfajta 

variáns szelektivitást is mutatnak. A HSA-nál látottakhoz hasonlóan az F1*S variáns 

főként az (R)-EVD-t részesíti előnyben, míg az AGP-A frakció esetében ilyen jellegű 

enantiomer megkülönböztetést nem tapasztaltunk. Ez a jelenség vélhetően 

összefüggésben van a (±)-EVD AGP variánsok jelenlétében megfigyelt eltérő CD 

spektroszkópiás viselkedésével is. Ahogy az F3. ábrán látható, az AGP-A forma az F1*S-
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től eltérő, de megközelítően azonos erősségű kölcsönhatást alakított ki mind a két 

konfigurációjú vegyülettel, így a hasonló módon megvalósuló kötődés esetén 

kölcsönösen kioltják egymás kiroptikai hozzájárulását, amelynek következtében indukált 

CD aktivitás nem mérhető.  

2.2. Evodiamin specifikus HSA kötőhelyének azonosítása 

 Tekintetbe véve, hogy az EVD számottevően kioltotta az albumin belső 

fluoreszcenciáját (36. ábra) és képes volt kompetitív kölcsönhatást kialakítani a 

kenodezoxikolsav molekulával (F7. ábra), így specifikus albumin kötőhelye a IIA 

alegységben, a fehérje egyetlen Trp-ja közelében helyezkedhet el. Emellett ismert tény, 

hogy a HSA ezen alegysége allosztérikusan csatolódik a fehérje többi kötőzsebével, így 

az EVD kötődése feltehetően fokozza az IB kötőüreg biliverdin M-helikális formájával 

(F5. ábra) szembeni szelektivitását,109 valamint az 5β-kolánsav IIIA helyre történő 

kötődése befolyásolja az EVD-albumin kölcsönhatást (F6. ábra), amely jelenségek az 

ICD spektrumban jelentkező intenzitás növekedésben és sáveltolódásban nyilvánultak 

meg.  

2.3. Evodiamin szerkezeti és kiroptikai sajátságai között fennálló összefüggések elemzése 

 Az alkaloid különböző oldószerekben felvett CD spektrumában látott változások 

alapján arra következtettünk, hogy az EVD a közeg polaritásától és hidrogénkötések 

kialakítására képes funkciós csoportok jelenlététől függően eltérő konformációkat képes 

felvenni (31. ábra). Ennek legfőbb indikátora az EVD 245 nm alatti UV sávjánál 

megjelenő Cotton effektusok változása az oldószerek polaritásának függvényében. A 

megjelenő intenzív, kétfázisú CD aktivitás az intramolekuláris exciton csatolás egy 

tipikus esete, amely a molekula indol és kinazolinon kromofór egységeinek π-π* átmeneti 

között lép fel. Ismert tény, hogy az exciton sávpárok előjele bizonyos megfontolások 

alapján összefüggésbe hozható a kromofórok térbeli elrendeződésével. Ha a magasabb 

hullámhosszaknál jelentkező CD átmenet előjele negatív, akkor a két kromofór 

elektromos átmeneti momentumait az óramutató járásával ellentétes irányba történő 

forgatással vihetjük át egymásba, azaz a két átmeneti momentum által definiált projekciós 

szög előjele negatív, míg tükörképi elrendeződés ellentétes előjelet eredményez. Az (R)-

EVD CD spektrumában egy negatív CE sávpárt azonosíthatunk, amely arra utal, hogy a 

kölcsönható 1Bb dipólus momentumok projekciós szöge negatív előjelű (negatív 

kiralitás).172, 208 A sávpár amplitúdója a két csatolódó elektromos átmeneti momentum 
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erősségétől, távolságától és projekciós szögétől egyaránt függ. A CE sávpárok intenzitása 

akkor lehet maximális, ha a kölcsönható kromofórok síkja által bezárt szög ~70° körüli 

209. Az EVD esetében ehhez közeli értékű torziós szöget, csak a molekula L-alakú (30. 

ábra) konformere (K1) esetén mérhetünk (~90°), így feltételezhető, hogy poláros 

oldószerben ennek a formának a domináns hozzájárulása felelős a CD színképben 

megmutatkozó intenzív jelekért. Elképzelésünket az alkaloid K1 konformerére végzett 

kvantumkémiai számítások is alátámasztották, ahol a kísérletes eredményekkel 

összhangban az elméleti spektrumban a nagyenergiájú exciton sávpár szintén megjelent 

(32. ábra). 

A poláros oldószerben kapott megfigyelésekhez képest, az apoláros közegben rögzített 

spektrumoknál azonban inkább a jellegzetes exciton CE sávok intenzitásának számottevő 

csökkenését tapasztaltuk (31. ábra). A változások hátterében feltehetően az EVD 

konformációs egyensúlyának eltolódása áll, amely az L-alakú (K1) konformer 

populációjának jelentős mértékű csökkenése révén egy nyitottabb, lapítottabb 

geometriájú elrendeződés megjelenését eredményezi. Ezt a hipotézist erősíti meg az EVD 

teljesen nyitott konformációjára (K3) számított CD spektrum is (32. ábra), ahol az exciton 

szignál megjelenését nem lehetett azonosítani. 

2.4. Rutekarpin plazmafehérjékkel szembeni affinitásának és specifikus HSA 

kötőhelyének vizsgálata 

 A RTK-ra elvégzett kötődésvizsgálatok eredményei EVD-hoz képest sokkal 

erősebb HSA és közel hasonló mértékű AGP affinitásról tanúskodtak (7. táblázat), 

amelyért feltehetően az indolokinazolin gyűrűrendszer fokozott hidrofóbicitása és 

megváltozott geometriája a felelős. Fluoreszcencia kioltás vizsgálatok alapján a RTK 

specifikus HSA kötőhelye EVD-hoz hasonlóan a IIA alegységben található, ahol merev, 

síkalkatú szerkezetének köszönhetően π-π kölcsönhatást alakíthat ki az apoláros üreg 

részét képező Trp214 aminosavval (38. ábra). Az alkaloid és az indol típusú oldallánc 

térbeli közelsége lehetővé teszi a két kromofór közötti ún. nem-degenerált exciton 

csatolást, amely forrásául szolgálhat az RTK nagy albuminfelesleg mellett megjelenő 

indukált ellipticitási sávjainak (37. ábra). Ezen túlmenően, a IIA kötőhely kiterjedt 

szerkezete és az RTK síkalkatú geometriája egy további RTK molekula kötődését is 

eredményezheti, ahol a ligandum-ligandum között fellépő ún. degenerált exciton csatolás 

182 egy pozitív-negatív CD szignál megjelenését idézi elő (37. ábra).  
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5.C.3. Összefoglalás 

Az EVD és RTK rákellenes és apoptotikus hatásuknak köszönhetően egyre 

nagyobb érdeklődésre tartanak számot az új potenciális citosztatikumok felfedezésére 

irányuló kutatásokban, annak ellenére, hogy szerkezetükben rejlő sztereokémiai 

sajátságaik és farmakológiai aktivitásaik közötti kapcsolatról kevés számú ismeret áll 

rendelkezésre. Annak érdekében, hogy képet kapjunk ezen alkaloidok plazmafehérjékkel 

szembeni viselkedéséről, összehasonlító spektroszkópiai vizsgálatot végeztünk, amely 

során tanulmányoztuk az EVD és RTK szérumfehérjék jelenlétében tanúsított 

konformációs tulajdonságait. A CD színkép kvalitatív értékelésével és kvantumkémiai 

számításai révén feltártuk a spektrumban megjelenő exciton csatolás strukturális hátterét 

és egymáshoz rendeltük az EVD alacsony energiájú konformereinek szerkezeti és 

kiroptikai jellemzőit. Az exciton sávpár különböző oldószerekben mért változásainak 

követésével rávilágítottunk az EVD molekula farmakológiai szempontból jelentős 

konformációs adaptálódási képességére. Mivel a kiralitáscentrumot tartalmazó EVD 

kereskedelmi forgalomban többnyire enantiomerjeinek 1:1 arányú keverékeként érhető 

el, emiatt a farmakológiai tanulmányokban főként csak a racém minta sajátságainak 

vizsgálatára összpontosítottak. Így munkánk során királis kromatográfia felhasználásával 

végrehajtottuk a racém EVD rezolválását és feltártuk a tiszta enantiomerek 

plazmafehérjék jelenlétében mutatott viselkedését. HSA-val szembeni kölcsönhatás 

vizsgálatok során enantioszelektív kötődést találtunk, amely az (R)-EVD kötődési 

preferenciáját jelezte. Fluoreszcencia kioltás és jelzőanyagokkal végzett ligandum 

leszorítás vizsgálatokkal azonosítottuk az (R)-EVD specifikus albumin kötőhelyét, 

valamint a konformerekre számított és mért CD spektrumok összehasonlításával, illetve 

molekulamodellezések segítségével javaslatot tettünk a HSA IIA alegységben levő 

kötőhelyen felvett kötőkonformációjára.  

A rokonszerkezetű RTK-nal végzett vizsgálatok során EVD-hoz képest erősebb 

szérumfehérje kötődést tapasztaltunk, valamint igazoltuk, hogy az EVD-nal ellentétben a 

RTK planáris indolokinazolin szerkezete lehetővé teszi ezen molekula dimer formában 

történő albumin kötődését.  

  



89 
 

6.  Új tudományos eredmények összefoglalása és azok jelentősége 

1.) Megvalósítottuk az egyszerű gyűrűrendszerű természetes β-karbolinok (NH, HH), 

1:1 sztöchiometriájú szérumfehérje kötődésének biofizikai módszerekkel történő 

kimutatását. Kompetitív kötődési kísérletekkel azonosítottuk a IIIA alegységben 

elhelyezkedő HSA kötőhelyüket. Molekulamodellezés vizsgálatokkal feltártuk a 

kölcsönhatás molekuláris részleteit, miszerint az alkaloidok a IIIA kötőrégióban, az egyik 

nagy affinitású zsírsavkötőhellyel átfedésben, π-π kölcsönhatások (Tyr411, Phe488) és 

hidrogénkötések révén stabilizálódnak. Kimutattuk, hogy míg a NH mérsékelten erős (Ka 

~ 1.7 × 105 M-1) és a HH gyenge (Ka ~ 2.4 × 104 M-1) komplexet képez az albuminnal, 

addig AGP kötődésük elhanyagolható mértékű. Az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy szervezetbeni megoszlásukért a vérplazma nagy részét alkotó 

albumin lehet a felelős.   

 

2.) Tanulmányoztuk az albumin fontos endogén ligandumaiként számon tartott 

telített és telítetlen táplálkozási zsírsavak β-karbolin-HSA kötődésre gyakorolt hatását, 

amelyben a CD és fluoreszcencia spektroszkópiát alkalmazva β-karbolin-zsírsav-albumin 

terner komplexek kialakulását igazoltuk. A HSA és β-karbolinok között olyan korábban 

nem ismert lipid modulálta kölcsönhatást tártunk fel, ahol a zsírsavak kooperatív 

allosztérikus mechanizmus révén a NH és HH HSA-val szembeni affinitásának 

számottevő erősödését (~ 3-10-szeres erősödés) eredményezték Kimutattuk, hogy a FA-

ak a β-karbolin-HSA komplexhez tartozó indukált CD jelek inverzióját, valamint a 

fluoreszcencia spektrumban a kötött ligandumhoz tartozó alacsony kvantumhatásfokú 

emissziós sáv intenzitásának növekedését idézik elő, amely szintén IIIA kötőhelyen 

megvalósuló együttes kötődésükre utal. Molekulamodellezés vizsgálatokkal feltártuk, 

hogy a jelenség hátterében az alkaloidok megváltozott kötődési módja áll. A kapott 

eredmények tükrében megállapítottuk, hogy a β-karbolin mintázatot viselő vegyületek 

farmakológiai aktivitásért felelős szabad szérumszintje erősen függ az albuminhoz 

egyidejűleg kötődő zsírsavak számától és szerkezetétől.   

 

3.) A Servier Gyógyszerkutató Intézettel folytatott együttműködésben vizsgáltuk 

több, újtípusú, bioizoszter helyettesítéssel előállított harmin származék 

plazmafehérjékkel szembeni viselkedését, melynek eredményeként szubsztituens függő 

albumin és AGP kötődéseket azonosítottunk. Szerkezet-kötődési affinitás 



90 
 

összefüggéseket felállítva megállapítottuk, hogy az alapváz 7-es és 9-es pozícióban 

aromás farmakofór csoportokkal történő módosítása harminhoz képest (Ka ~ 3.0 × 104 M-

1) erős HSA és AGP (Ka ~ 105- 106 M-1), valamint szelektív AGP genetikai variáns 

kötődést okoz. Megfigyeléseink arra világítottak rá, hogy a biológiai hatás javítására 

irányuló módosítások a gyógyszerjelölt β-karbolinok farmakológiailag aktív szabad 

szérumszintjének csökkenését eredményezhetik, amely egy fontos optimálandó 

paramétert jelent a gyógyszerkutatás további szakaszában.  

 

4.) A 7-es pozícióban piridin oldalláncot hordozó (b4) harmin származék esetében 

szelektív AGP variáns kötődést mutattunk ki és tisztáztuk ennek molekuláris hátterét, 

miszerint a kötődés a két variáns különböző gyógyszerkötő üregének architektúrájából 

kifolyólag az AGP-F1*S-től eltérően az AGP-A variánson dimer formában valósul meg.  

 

5.) Az indolokinazolin-vázas ligandumok vizsgálatára irányuló törekvéseink során, 

EVD-ra és RTK-ra a szérum mindkét komponensén erős kötődést állapítottunk meg, 

amelynek mértéke EVD esetében albuminhoz (Ka ~ 1.0 × 105 M-1) képest AGP-n (Ka ~ 

9.8 × 105 M-1) egy nagyságrenddel erősebbnek adódott. Eredményeinkből arra 

következtethetünk, hogy míg egészséges szervezetekben az EVD megoszlásáért javarészt 

a HSA felelős, addig patológiás állapotokban az AGP plazmakoncentrációjának 

ingadozása is befolyásolhatja az alkaloid szabad vérszintjét.  

 

6.) A (±)-EVD-ra enantioszelektív szérumfehérje kölcsönhatásokat mutattunk ki, 

amelynek mértéke a HSA kötőhelyen hangsúlyosabb volt, mint AGP-n. Bizonyítottuk, 

hogy mindkét esetben az (R) enantiomer kötődése kedvezményezett. A kötődési 

sztereoszelektivitás eltérő ADME profilt kölcsönözhet a két enantiomernek, amely 

megfigyelés fontos támpontot nyújthat a biológiailag aktív forma kívánt terápiás 

hatékonyságának eléréséhez, valamint esetleges dózis függő mellékhatásainak 

csökkentéséhez.  

 

7.) Megvalósítottuk a racém EVD HSA-affinitás kromatográfiával történő 

rezolválását, amely módszer gyakorlati szempontból egy új, ígéretes gyógyszeranalítikai 

technikát biztosíthat az eddig nehézséget jelentő EVD és rokon szerkezetű vegyületeik 

szennyezésként megjelenő sztereoizomereinek azonosítására, szétválasztására.  
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8.) A CD spektrumok kvalitatív értékelésével és kvantumkémiai számításai révén 

feltártuk az EVD spektrális változásainak strukturális hátterét és egymáshoz rendeltük 

alacsony energiájú konformereinek szerkezeti és kiroptikai jellemzőit. Bizonyítottuk, 

hogy az intramolekuláris exciton csatolt sávpár változásainak követésével információt 

nyerhetünk az EVD konformeregyensúlyának módosulásairól és uralkodó 

konformerének geometriájáról. Ligandum leszorítás vizsgálatokkal meghatároztuk az 

EVD specifikus HSA kötőhelyét és javaslatot tettünk az (R)-EVD albumin IIA 

alegységében levő kötőhelyen felvett kötőkonformációjára. A kapott eredményeink 

amellett, hogy segíthetik a jövőben az EVD szerkezet-biológiai aktivitás közti 

összefüggések molekuláris hátterének megismerését, rávilágítottak az alkaloid 

fehérjékkel szembeni konformációs adaptálódási képességére is. 

 

9.) Párhuzamot vontunk az EVD és a rokon szerkezetű RTK struktúrájában és 

szérumfehérjékkel szembeni viselkedésében megmutatkozó eltérő sajátságok között. 

Bizonyítottuk, hogy specifikus HSA kötőhelye EVD-hoz hasonlóan a IIA alegységben 

található. Kimutattuk, hogy merev, síkalkatú szerkezete EVD-hoz képest szorosabb 

illeszkedést, erősebb kölcsönhatást (Ka ~ 1.4 × 106 M-1), valamint 2:1 (ligandum: fehérje) 

sztöchiometriájú komplex képzését teszi lehetővé albuminnal. A megfigyelések 

segíthetik a szervezetbe kerülő RTK megoszlási folyamatát befolyásoló plazmafehérje 

kötődés előrejelzését és támpontként szolgálhatnak az ilyen alapvázat hordozó 

gyógyszerjelölt vegyületek farmakológiailag aktív szérumszintjének prognózisához.  
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9. Függelék-melléklet 

 

F1. ábra Az EVD enantiomerek AcN-ben mért CD és UV abszorpciós spektruma 

 

F2. ábra A HSA (±)-EVD-mal végzett titrálása során kapott CD adatok illesztve az 

alkaloid változó koncentrációjának függvényében. A folytonos vonal az asszociációs 

állandó becsléséhez használt nem-lineáris illesztésből származó görbét jelöli 
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F3. ábra A (±)-EVD AGP genetikai variánsok jelenlétében mért különbségi CD és UV 

abszorpciós spektruma 

 

F4. ábra Az ANS (2µM) –AGP (5µM) komplex fluoreszcenciájának %-os kioltása a (±)-

EVD és KLP növekvő koncentrációjának függvényében. Alkalmazott gerjesztő és 

emissziós hullámhossz: 420 nm és 476 nm. Az ábrán az ANS szerkezetét tüntettük fel  
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F5. ábra Az albuminon kötött biliverdin CD és abszorbancia spektrumában bekövetkező 

változások a (±)-EVD növekvő koncentrációjának függvényében 

 

F6. ábra A HSA-n kötött (±)-EVD CD és UV abszorpciós spektrumának változásai az 5β-

kolánsav koncentrációjának függvényében 
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F7. ábra A HSA-(±)-EVD komplex indukált CD és UV abszorpciós spektrumának 

változása kenodezoxikólsav adagolásának hatására 

 

F8. ábra A RTK-HSA komplexhez tartozó indukált ellipticitási értékek változása (371 nm 

és 343 nm-en) a ligandum növekvő koncentrációjának függvényében 
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F9. ábra A RTK pufferben, valamint HSA és AGP jelenlétében felvett fluoreszcencia 

emissziós spektruma (λgerj.= 360 nm)  
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10.  Összefoglalás 

Doktori kutatásaimban a gyógyszer- és orvostudomány eszköztárának fontos részét 

jelentő vegyületcsalád, a β-karbolin alkaloidok HSA és AGP kötődésének vizsgálatára 

összpontosítottam. A ligandum-szérumfehérje kölcsönhatás a kötődés erősségétől 

függően befolyásolhatja a vegyületek farmakokinetikai és farmakodinámiás 

tulajdonságait, így vizsgálataimban a β-karbolinok terápiás hatásért felelős szabad 

plazmakoncentrációját megszabó kötődési állandók becslésére, valamint az esetleges 

gyógyszerinterakcióik feltárására és a kötődésben kulcsszerepet játszó szerkezeti 

tényezők részletes megismerésére helyeztem a hangsúlyt.  

Munkám során tisztáztam az egyszerű gyűrűrendszert hordozó NH és HH 

szérumfehérjékkel szembeni affinitását, mely megfigyelésekkel rávilágítottam, hogy a 

HSA egészséges és kóros állapotokban vélhetően döntő szerepet játszik ezen β-

karbolinok célszervekhez történő szállításában. Azonosítottam specifikus albumin 

kötőhelyüket és feltártam olyan, táplálkozási zsírsavak által allosztérikusan szabályozott 

β-karbolin-HSA kölcsönhatásokat, ahol a kötődés erőssége jelentősen függ az albumin 

aktuális lipidkötési profiljától.  

A Servier Gyógyszergyárral folytatott együttműködésben vizsgáltam több, bioizoszter 

helyettesítéssel előállított harmin származék plazmafehérjékkel szembeni viselkedését is, 

ahol kimutattam, hogy a β-karbolinváz farmakofór csoportokkal történő módosítása erős 

HSA és még erősebb AGP, valamint dimer formában megvalósuló AGP genetikai variáns 

kötődést eredményez.  

Tanulmányoztam, hogy a triciklusos β-karbolinokhoz képest, az összetett gyűrűrendszerű 

természetes analógok milyen szerkezeti sajátságokkal rendelkeznek és ezen 

tulajdonságok miképp befolyásolják plazmafehérje kötődésüket. Az indolokinazolin-

vázas EVD-ra és RTK-ra irányuló vizsgálataim során a szérum mindkét komponensén 

erős és EVD esetében sztereoszelektív kötődést azonosítottam, amelyből arra 

következtettem, hogy megoszlásukat az albumin mellett az AGP 

plazmakoncentrációjának ingadozása is befolyásolhatja. Megállapítottam, hogy az 

alapváz kiterjesztése az alkaloidokat a triciklusos származékokhoz (IIIA) képest eltérő 

HSA kötőhely elfoglalására kényszeríti (IIA). Felismerve az EVD konformációs 

mozgékonyságát, feltártam spektrális változásainak szerkezeti hátterét és bizonyítottam, 

hogy a CD spektrumban megjelenő exciton csatolt sávpár változásainak követésével 

információt kaphatunk a molekula konformeregyensúlyának módosulásáról és 
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kötőkonformerének geometriájáról. Rámutattam, hogy EVD-hoz képest az RTK merev, 

síkalkatú geometriájának köszönhetően szorosabb illeszkedést, erősebb kölcsönhatást, 

valamint 2:1 sztöchiometriájú RTK: HSA komplex képzést tesz lehetővé.  
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11. Summary 

Herein, I present a comprehensive study about the plasma protein binding 

behaviour of the β-carbolines which represent an important group of the indole alkaloids 

in the pharmaceutical science and medical research. According to the free-drug theory, 

serum protein binding can influence the pharmacokinetic and pharmacodynamic 

properties of substances, thus the main purpose of this research was to estimate the 

binding parameters of the β-carbolines that define therapeutically active free fractions of 

these alkaloids in the blood, as well as to identify their possible drug-drug interactions 

and to reveal molecular structural features which play decisive role in their protein 

binding. 

Within my doctoral research, the serum protein affinity of the NH and HH 

possessing simple ring systems were clarified. These observations pointed out that in 

healthy and pathological conditions the HSA probably plays a crucial role in the 

delivering of these alkaloids to the target organs. By a combination of various 

spectroscopic methods, their specific albumin binding site was identified and such dietary 

fatty acid regulated allosteric HSA interaction of β-carbolines was revealed, where the 

strength of the binding depends on the actual lipid binding profile of the albumin. 

In cooperation with the Servier Pharmaceutical Company, the behaviour of a series of 

novel bioisosterically modified harmine derivatives against plasma proteins was also 

investigated. The findings showed that the incorporation of various pharmacophore 

groups into the β-carboline skeleton brings about considerably enhanced HSA and AAG, 

as well as dimeric AAG genetic variant binding.  

As compared with the tricyclic and pentacyclic β-carbolines, I have studied what kind of 

structural features do the complex ring system natural analogues have, and how do these 

affect their plasma protein binding. For the quinazolinocarboline-framed EVD and RTK 

strong and stereoselective bindings (for EVD) were demonstrated on both serum 

components, implying that the distribution of these compounds depends not only on the 

albumin but also on the fluctuation of the AAG level. The results also indicated that the 

extension of the β-carboline skeleton changes the HSA binding site preference of EVD 

and RTK (site IIA) in relation to the tricyclic analogues (IIIA). By recognizing the 

inherent conformational flexibility of EVD, the structural background of its spectral 

changes was revealed. In addition, it has been shown that by following the alteration of 

the exciton couplet in the CD spectrum, we may receive information about the various 
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conformation state of the molecule and its preferred geometry at the protein binding site. 

I have pointed out that the rigid, nearly planar geometry of the RTK compared to EVD 

allows tighter protein association and its stacked dimeric binding to HSA. 
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