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1. Bevezetés 

A fehérjék és peptidek az élet nélkülözhetetlen elemei, melyek a természetben 

központi szerepet töltenek be, és az élő szervezetben a térszerkezetük szoros 

összefüggésben áll biológiai funkciójukkal. Gyógyászati alkalmazhatóságuk 

szempontjából a térszerkezet pontos ismerete igen fontos tényező. Az elmúlt évtizedekben 

megnőtt az érdeklődés a különböző peptidszármazékok és fehérjék szerkezetvizsgálata 

iránt. A szerkezetvizsgálat során alkalmazható módszerek tárháza igen széleskörű, kezdve 

a különböző programcsomagok kínálta elméleti számításoktól egészen a gyakorlati szinten 

használható spektroszkópiai módszerekig. Napjainkban a technika fejlődésével pontosabb 

és gyorsabb számításokat végezhetünk, jobb minőségű spektrumokat vehetünk fel, 

valamint az egyes spektroszkópiai módszerek egymást kiegészítve segítik a 

szerkezetazonosítást. A fehérjék feltekeredésének megértéséhez építőelemeik, az 

aminosavak, illetve másodlagos szerkezeti elemeik (redők, hélixek, kanyarok) 

konformációs tulajdonságait is vizsgálnunk kell, ugyanis ezek határozzák meg a magasabb 

rendű szerkezeteket. Egy fehérjefeltekeredést leíró modell megalkotásának első lépése a 

fehérjéket felépítő aminosavak térszerkezetének vizsgálata. A modellalkotás 

megkönnyítése és a nagyobb molekulák számolásának gépigénye miatt is kis 

modellrendszerek tanulmányozása válik szükségessé. A kis modellek könnyen 

számolhatók, a kapott eredmények mérésekkel való igazolása azonban nehézkes, a kis 

molekulákra jellemző mozgékonyság miatt. Ezen kis modellek közé sorolhatók a 

dolgozatomban tárgyalt diamid modellvegyületek, valamint kisebb ciklikus 

peptidmodellek is. 

A legegyszerűbb peptid modellek (aminosav-diamidok) építőköveinek 

konformációs jellemzése jó kiinduló pontot jelent a belőlük felépülő peptidpolimerek 

magasabb szintű szerkezeti tulajdonságainak megfejtésében és hozzájárulhat a 

kanyarszerkezetek tanulmányozásához. A vizsgált modellvegyületek között szerepelnek -

homo-aminosavat tartalmazó diamid rendszerek is, melyek spektroszkópiai vizsgálatával 

információt kaphatunk a -homo-aminosavak peptidekbe történő beépítésének 

térszerkezetre gyakorolt hatásáról. Ezen információk tudatában lehetőség nyílik új, 

biológiai hatással rendelkező peptidek tervezésére és szintézisére. 

Fehérjék esetén a fotolitikus vizsgálatok elemzése bonyolult feladat, ezért célszerű, 

bizonyos folyamatok, reakciók tisztázására egyszerűbb modellvegyületeket használni. Az 

aromás aminosavakat tartalmazó diszulfidhidas peptidek szilárdfázisú szintézisének és 
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spektroszkópiai vizsgálatának célja a fehérjék szerkezetének UV-fény hatására 

bekövetkező károsodási folyamatának felderítése. A ciklopeptidek fotolízisének 

tanulmányozása nagyban hozzájárulhat a folyamat szélesebb körű megértéséhez. 
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2. Előzmények, irodalmi áttekintés 

2.1. Diamid rendszerek irodalmi áttekintése 

2.1.1. β-aminosav egységeket tartalmazó peptidek és peptidmimetikumok 

szerkezetvizsgálata 

Általánosságban β-aminosavnak tekintjük azokat a vegyületeket, amelyeket α-

aminosavakból származtathatunk egy metiléncsoport (–CH2–) beékelésével.
1
 Három helyre 

építhető be a metiléncsoport. A vegyületek e családja így három csoportba sorolható:β-

aminosav, β
2
-, és β

3
-homo-aminosavak (1. ábra). Legegyszerűbb esetben a beépítéshez 

szükséges metiléncsoportot az oldalláncból vesszük el (β-alanin). A β
2
-homo-

aminosavakban a metiléncsoport az aminocsoport és az oldalláncot tartalmazó szénatom 

(C
α
) között helyezkedik el. β

3
-homo-aminosavakban a metiléncsoport a karboxilcsoport és 

az oldalláncot tartalmazó szénatom közé épül be, így az oldalláncot viselő szénatom C
β
-vá 

válik. β
3
-származékok gyakrabban fordulnak elő, mint a β

2
-változatok. A „homo” 

elnevezés a homológ sorra utal, amelybe azok a vegyületek tartoznak, amik egy 

metiléncsoportban különböznek egymástól. A β
2
-, β

3
-jelölést és elnevezést Dieter Seebach 

vezette be.
2
 Dolgozatomban, a továbbiakban a β-H jelölése a β

3
-homo-aminosavakat jelöli 

majd. 

NH2

COOH

CH3

NH2

COOH NH2

CH3

COOH





 

β-Ala  β
2
-homo-Ala  β

3
-homo-Ala 

1. ábra: β-aminosavak típusai 

A β-aminosavak ritkán fordulnak elő a természetben, de az élettanilag jelentős 

peptidekben (depszipeptidek, peptidantibiotikumok) gyakoriak.
3
 A farmakológiai hatással 

rendelkező β-aminosavat tartalmazó természetes peptidek közül jelentősek az antibiotikus 

hatással rendelkező β-laktámok.
4
 

A metiléncsoport bevitele növeli az aminosavak flexibilitását, és ez befolyásolja a 

β-aminosavakat tartalmazó peptidek (pl.: ciklopeptidek) tulajdonságait. A peptidgerinc 

flexibilitása is nő, ennek egyrészt hatása van a másodlagos szerkezetre, másrészt a 

különböző szubsztitúciók kedvezőbbé válnak. Ha a β-aminosavat egy specifikus helyre 

építjük be, akkor ezzel befolyásolható a peptid proteázokkal szembeni ellenállása, ezáltal 

biológiai aktivitása is.
4
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A β

-homo-aminosavak leggyakoribb és legegyszerűbb előállítása két lépésben 

történik.
5,6,7

 A reakció számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, többek között: tiszta 

terméket eredményez, magas konverzióval jár, racemizációmentes
8
, valamint kiindulási 

anyagként használt α-aminosavak olcsón és enantiomer tisztaságban hozzáférhetőek. A 

reakció egyes lépéseit a 2. ábra mutatja be. 

Diazometán előállítása 

CH3
N

O

NH2

NO

KOH, dietil-éter

N
-

N
+

CH2 KNCO ++ H2O

 

Arndt-Eistert lánchosszabbítás diazoketon előállításával 

OH

O

NH

R1

Boc

1.NMM,ClCOOiBu/THF(-15°C)

2.CH2N2 (-5°C)
H

O

NH

R1

Boc

N2

 

Wolff-átrendeződés 

H

O

NH

R1

Boc

N2

kat.:C
6
H

5
COO-Ag+

H
2
O,dioxán



OH

ONH

R1

Boc


 

2. ábra: β-homo-aminosavak előállítása 

A Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium keretében régóta végeznek 

kutatásokat a peptidekben kialakuló kanyarszerkezetek azonosítására és spektroszkópiai 

jellemzésére. A kutatás célja a peptidekben kialakuló különböző kanyarszerkezetek (C7 β- 

és C10 γ-kanyar) rezgési és kiroptikai spektroszkópiai jellemzése és az egymástól való 

spektroszkópiai megkülönböztetése volt.
9
 A vizsgálatok kiterjedtek nem csak természetes, 

α-aminosavakból felépülő peptidekre, hanem a szintetikus β-aminosavak speciális 

térszerkezetindukáló hatása miatt számos olyan β-aminosav-származékra is, melyek a 

peptidmimetikumok közé sorolhatók. A γ-kanyarok vizsgálatára leginkább olyan 

peptidmodellek használhatók, melyek nem képesek β-kanyarok kialakítására. Erre 

rendkívül alkalmasnak bizonyultak a két β-alanin egységet tartalmazó ciklotetrapeptidek 

(c(AβAPβA), c(PβAPβA), c(AβAAβA)), melyek FT-IR-, VCD- és ECD-spektroszkópiai 

vizsgálatát kvantumkémiai számítások támasztották alá.
10

 Mindhárom ciklotetrapeptid 

egyetlen domináns konformerként van jelen az oldatban, melyek mindegyikére jellemző, 
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hogy két-két C7 H-kötéses inverz γ-kanyart alakítanak ki. Sor került olyan 

ciklotetrapeptidek VCD-spektroszkópiai vizsgálatára is, melyek csak egy β-

aminosavegységet tartalmaztak.
11

 Ezekben a peptidekben a β-homo-aminosavegység 

jelenléte a szomszédos α-aminosavegységek körül γ-kanyart indukált, és a várttal 

ellentétben nem jöttek létre C6, C8 H-kötéses ún. pszeudo-γ-kanyar szerkezetek a β-

aminosavegységek körül. 

Az eddig bemutatott példák mind viszonylag kevéssé flexibilis, kisméretű 

ciklopeptidek térszerkezetének vizsgálatára vonatkoztak. A továbbiakban több 

konformációsan flexibilis, Ac-Xxx-NHMe, vagy Ac-Xxx-NH2 típusú diamid vegyület 

spektroszkópiai vizsgálatára térnék rá. Ezekkel a modellvegyületekkel könnyen 

tanulmányozható az oldallánc és a közeg hatása az aminosavegység lokális konformációs 

preferenciájára. 

2.1.2. Diamid rendszerek spektroszkópiai vizsgálata 

A diamid rendszerek az aminosavak két végén amidcsoporttal rendelkező védett 

származékai, mint „dipeptid egységek” fontos szerepet játszanak a nagyobb peptidek 

konformációs energiaviszonyainak számolásában és spektroszkópiai analízisében. Az 

elméleti számítások során konformációanalízis segítségével meghatározhatók a fő 

konformerek, míg kísérleti szinten különböző spektroszkópiai módszerek (FT-IR, VCD, 

ECD, NMR) állnak rendelkezésre. A mért és számolt spektrumok összevetésével 

meghatározhatók adott közegben a fő konformerek. A vizsgált közeg lehet gázfázisú 

(vákuum) vagy oldatfázisú esetleg szilárdfázisú környezet. Vákuumban az izolált, 

kölcsönhatásmentes molekulák vizsgálhatók, míg oldatfázisban jelentős szerepe van az 

oldószer konformációra gyakorolt hatásának. Mindezek tükrében érthető, hogy sok kutatás 

foglalkozott védett aminosavak spektroszkópiai tulajdonságainak feltérképezésével. 

Perczel András kutatócsoportjában többen is foglalkoztak kis diamid 

modellrendszerek komplex spektroszkópiai vizsgálatával. Pohl Gábor három aminosav-

származék, az N-acetil-N’-metil-glicinamid (Ac-Gly-NHMe), az N-acetil-N’-metil-L-

alaninamid (Ac-L-Ala-NHMe)
12

, és az N-acetil-L-prolinamid
13

 (Ac-L-Pro-NH2) 

konformációanalízisét és spektroszkópiai vizsgálatát végezte el. A spektroszkópiai 

módszerek között szerepeltek oldatfázisú (DCM, DMSO-d6) IR és VCD mérések és Ar- és 

Kr-mátrixban végzett mátrixizolációs IR mérések. A glicin- és alaninszármazék esetén is 

két fő konformert sikerült azonosítaniuk, mindkettő intramolekuláris H-kötéssel stabilizált 

kanyarszerkezet C5 (βL(D)) és C7 (γL) konformerek. A harmadik legnagyobb arányban 

jelenlévő konformer (δL) csak 3-4%-ban fordult elő. Beke Tamás a diamidált β-
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aminosavak konformációs terének feltérképezését végezte.
14

 Meghatározta az N-acetil-N’-

metil-β-homoglicinamid (Ac-β-HGly-NHMe) és az N-acetil-N’-metil-β-homo-alaninamid 

(Ac-β-HAla-NHMe) fő konformereit, a glicinszármazék konformerei közül a hattagú 

hidrogénkötéses pszeudogyűrűs konformer 91%-ban dominált, míg az alaninszármazék 

esetén 70%-ban volt túlsúlyban ez a konformer a spektrumban. A fő konformerek mellett 

egyéb gyűrűs szerkezetű (C6, C8) konformereket sikerült azonosítani a spektrumokban. 

A Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratóriumban régóta folynak a diamid 

modellvegyületek szintézisével és spektroszkópiai jellemzésével foglalkozó kutatások. 

Ezen munka keretén belül az Ac-L-Aaa-NHMe (Aaa= Gly, Ala, Pro) származékok 

vizsgálatára került sor. Az átfogó FTIR-spektroszkópiai vizsgálatok célja az amid-

karbonilcsoporttól származó, Amid I sáv egyértelmű azonosítása, a spektrumra gyakorolt 

oldószerhatás felderítése (oldószerek: DCM, DMSO, TFE, D2O), valamint az esetlegesen 

kialakuló -kanyarszerkezetek kimutatása volt. Az FTIR-vizsgálatokkal párhuzamosan 

ECD- és 
13

C-NMR-spektroszkópiai analízist is végeztek. Az FTIR-vizsgálatok során arra 

az eredményre jutottak, hogy e kisméretű modellvegyületek Amid I sávjának 

oldószerfüggése igen jelentős, a szolvatáció mértékétől függően változik. A szolvatáció 

mértékének növekedésével az Amid I sáv hullámszáma a DCMDMSOTFED2O 

irányban nagymértékben csökken. A γ-kanyarszerkezet jelenlétére az Ac-Pro-NHCH3 és 

észteranalógjának DCM-ban felvett IR-spektruma szolgáltat egyértelmű bizonyítékot.
9
 Az 

ECD-vizsgálatok szerint a prolin- és alaninszármazékok TFE-ban és ACN-ben többé-

kevésbé C-típusú ECD-spektrumot adnak, ez a típusú spektrum jellemző a I-kanyarokra 

is. Az Ac-L-Ala-NHMe esetén Idungan és munkatársai a mért és számított ECD-

spektrumok összehasonlítása alapján két fő konformert azonosítottak, egy C7 γ-kanyar 

szerkezetet és egy nyújtott C5 szerkezetet.
15

 

Sok kutatás foglalkozott aromás aminosavakat tartalmazó diamid modellek 

vizsgálatával, elsősorban különböző lézerspektroszkópiai módszereket felhasználva. 

Gerhards kutatásának középpontjában az N-acetil-N’-metil-fenil-alaninamid  

(Ac-L-Phe-NHMe) modell és annak dimerje állt.
16

 A különböző bázison végzett 

kvantumkémiai számítások és a gázfázisú IR-mérések alapján a monomer legstabilabb 

konformere egy lineáris βL (β-redő alegységnek tekinthető) szerkezet. A dimer is a β-redő 

modellrendszerének tekinthető, melyben a monomerek antiparallel elhelyezkedésűek. 

További kutatások foglalkoztak az N-acetil-N’-metil-L-triptofánamiddal  

(Ac-L-Trp-NHMe)
17,18,19

, valamint az N-acetil-L-fenil-alaninamiddal
20

 (Ac-L-Phe-NH2) és 
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egyéb di- és tripeptidekkel
21,22,23,24

 is. Az Ac-L-Phe-NHMe modell ECD-spektroszkópiai 

analízisét elméleti és kísérleti szinten is elvégezték különböző hőmérsékleten és különböző 

polaritású oldószerekben (CH3OH, H2O, 1,4-dioxán).
25

 Az π*←n elektronátmenetekhez 

tartozó sávok intenzitása függ a hőmérséklettől és az oldószer polaritásától. A β-fenil-

alanint és β-tirozint tartalmazó diamidok (Ac-β-HPhe-NHMe, Ac-β-HTyr-NHMe) 

szerkezetvizsgálatában két fő konformert sikerült azonosítani, mindkettő intramolekuláris 

H-kötéssel stabilizált gyűrűs szerkezet (C6, C8).
26

 Baquero csoportja kiterjesztette a 

szerkezetkutatásokat dipeptidek (Ac-β-HPhe-β-HAla-NHMe, Ac-β-HAla-β-HPhe-NHMe) 

diamid származékaira is, ezáltal növelve a lehetséges intramolekuláris H-kötéses gyűrűs 

szerkezetek kialakulását (C6/C6, C8/C8, C6/C8, C8/C12, C10/C6).
27

 

A prolin egyedi pirrolidin gyűrűs szerkezetével kiemelkedik az esszenciális 

aminosavak közül, ezért jelentős szerepe van a fehérjék térszerkezetének 

kialakításában.
28,29

 A prolin merev szerkezetéből adódóan elsősorban α-hélixtörő elemként 

jelenik meg a peptidekben, fehérjékben, valamint poliprolin-hélix és kanyarszerkezetek 

kialakításában vesz részt. A prolin egyedi szerkezeti tulajdonságainak köszönhető, hogy 

mind elméleti számolásokban, mind kísérleti szinten foglalkoztak vele a kutatók. Az alábbi 

prolin diamid származékokat vizsgálták különféle elméleti és spektroszkópiai 

módszerekkel: N-acetil-L-prolinamid (Ac-L-Pro-NH2)
30,13

, α-, β- és γ-szubsztituált prolin 

analógok (Ac-L-α-MePro-NHMe, Ac-L-α-PhPro-NHMe, aminoprolin (Amp) és 

dimetilaminoprolin (Dmp) származékok: Ac-βAmp-NHMe, Ac-βDmp-NHMe, Ac-γAmp-

NHMe, Ac-γDmp-NHMe)
31,32

 és N-acetil-L-prolinamid (Ac-L-Pro-NHMe).
33

 Ezek a 

származékok jó modellek a peptidláncba beépült prolin jellemzéséhez. 

A prolin esetében az N-terminális amidkötés cisz-transz izomerizációja és a 

pirrolidin gyűrű nem planáris jellege növeli a lehetséges térszerkezetek számát. Az  

Ac-L-Pro-NHMe IR-
34

, ECD- és NMR
35

 spektroszkópiai vizsgálata kimutatta, hogy 

apoláros oldószerekben a H-kötéssel stabilizált C7 konformáció (transz-γL, γ-kanyar) a 

meghatározó térszerkezet. Az oldószer polaritásának növekedésével a cisz izomerek 

részaránya megnőtt. Az Ac-L-Pro-NHMe
36

 és az Ac-L-Pro-NH2
37

 Röntgen diffrakciós 

méréseinek eredményei az oldószeres eredményekkel ellentétben, szilárdfázisban a nem 

intramolekuláris H-kötéses konformereket hozták ki uralkodó szerkezetnek. 

A Molekulaspektroszkópiai Laboratórium és a Kirotipkai Szerkezetvizsgáló 

Laboratórium együttműködésének keretében sor került az Ac-β-Pro-NHMe 

modellvegyület IR- és VCD-spektroszkópiai mérésére, három oldószerben, valamint Kr- és 

Ar-mátrixban (MI-IR).
38

 Abból kiindulva, hogy az analóg Ac-Pro-NH2 fő konformere C7 
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H-kötéses γ-kanyar-szerkezet, azt feltételezték, hogy ez a molekula kiváló modellvegyülete 

lehet a C8 H-kötéses pszeudo-γ-kanyar szerkezetnek. Ezzel szemben az eredmények azt 

mutatták, hogy csupán szilárd argonban végzett mátrixizolációs körülmények között 

alakulnak ki nagy populációval C8 H-kötéses szerkezetek, oldatban olyan nyitott 

szerkezetű konformerek dominálnak, melyekben az Ac-β-homoPro peptidkötés cisz 

konfigurációjú. A cisz peptidkötéses konformerek még apoláris oldószerben (pl. 

diklórmetán) meghatározóak voltak, acetonitrilben és DMSO-ban szinte kizárólag ilyen 

szerkezetet azonosítottak. 

2.1.3. Konformációanalízis 

A természetes szénvegyületek tulajdonságainak és reakciókészségének 

feltérképezésében nélkülözhetetlen a sztereokémiai viszonyok felderítése. Ezen kutatások 

elsősorban az életfolyamatokat kutató tudományok (biokémia és -fizika, molekuláris 

biológia) területén összpontosulnak. A biokémiában a fehérjéknek tulajdonítható a 

legmagasabb molekuláris szervezettségi szint, és mivel a fehérjék az élettani folyamatok 

elengedhetetlen résztvevői, ezért nagyon fontos szerkezetük (elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos, negyedleges) meghatározása, mely közvetlenül hatásukkal hozható 

összefüggésbe. Ezen szerkezet-hatás vizsgálatok során ismerték fel a térszerkezet 

jelentőségét. 

Az elmúlt 30 évben nagyfokú fejlődés jellemezte a peptidek és fehérjék 

térszerkezet-vizsgálatát, mely elsősorban az újabbnál újabb spektroszkópiai technikák 

megjelenésének köszönhető. Napjainkra térszerkezet-vizsgálat alatt összetett 

spektroszkópiai vizsgálatot értünk, ugyanis egy olyan összetett problémáról van szó, mely 

csak a különböző spektroszkópiai eljárások egymás melletti alkalmazásával oldható meg. 

Térszerkezet meghatározásban rendkívül fontos szerepe van az optikai spektroszkópiai 

módszereknek (elektronikus cirkuláris dikroizmus spektroszkópia, rezgési cirkuláris 

dikroizmus spektroszkópia és az infravörös spektroszkópia), valamint a mágneses 

magrezonancia spektroszkópiának. 

2.1.3.1. FT-IR-spektroszkópia 

Az infravörös spektroszkópia fizikai alapja az, hogy a molekularezgések 

szelektíven gerjeszthetők, de ezek közül is csak a dipolusmomentum változással járó 

rezgések. Az infravörös színképtartomány a látható és a mikrohullámú tartomány között 

helyezkedik el (hullámhossz: 780 nm-300 m, hullámszám: 12500-33 cm
-1

). Az IR-

spektrum három tartományra tagolható: közeli, középső, távoli IR. Szerves vegyületek 



9 

 

szerkezetkutatása szempontjából a középső IR tartomány a legjelentősebb (4000-400 cm
-1

). 

Többatomos molekulák bonyolult rezgései a normálrezgések lineáris kombinációjaként 

írhatók fel, melyek számos esetben vegyértékrezgésekként és deformációs rezgésekként 

jelennek meg. A vegyértékrezgések során a rezgésben résztvevő atomok között változik a 

távolság, mivel az atomok a kötés irányában mozognak. Ezzel szemben a deformációs 

rezgésben az atomok között a távolság állandó csak a vegyértékszögek változnak.
39

 

Az infravörös spektroszkópia szerves kémiai alkalmazása során gyakran a 

normálrezgések helyett a csoportrezgéseket használjuk. Funkciós csoportrezgések alatt azt 

értjük, hogy adott kötések vagy atomcsoportok abszorpciós sávjai szűk 

frekvenciatartományban jelentkeznek, ugyanis adott funkciós csoportban lévő kötések 

erőállandói és rezgési frekvenciái függetlenek és eltérnek a környező csoportok erőállandó 

és rezgési frekvencia értékeitől (rezgések között gyenge csatolás). Ezeket nevezzük 

karakterisztikus kötési- és csoportfrekvenciáknak, melyeket táblázatokban és 

spektrumgyűjteményekben találhatunk meg. Így szerkezeti információkat szerezhetünk 

ismeretlen szerves vegyületekről a funkciós csoportok sávjainak hozzárendelésével. Az IR-

spektrum a vegyületek „ujjlenyomatának” is tekinthető, így összehasonlítva a spektrumban 

megjelenő sávok frekvenciáját és intenzitását a vegyületek azonosíthatóvá válnak. 

Az IR-spektroszkópiai méréseknél a legnagyobb nehézséget a szerkezeti információ 

„kinyerése” jelentette, azonban az FT-IR spektrométerek elterjedése megváltozatta ezt a 

helyzetet. Az FT-IR előnyei közt említhetők: a frekvencia pontos kalibrálhatósága, a nagy 

jel/zaj arány, a mérések gyorsak és kis anyagmennyiség is elegendő az elvégzésükhöz, 

kapcsolható kromatográfiás módszerekkel (GC/FT-IR, HPLC/FT-IR), valamint könnyebb 

az adatok feldolgozása.
40

 Ezen előnyös tulajdonságok lehetővé teszik, hogy számos 

területen alkalmazzák, többek között a membránfehérjék térszerkezetének vizsgálatában, 

konformációváltozások követésében, peptidek és fehérjék oldatban kialakult 

konformációjának analízisében, illetve másodlagos szerkezetének jellemzésében. A 

Fourier-transzformációs technikákkal matematikai úton (Fourier-öndekonvolúció, Fourier-

deriválás) csökkenthető a sávszélesség, ezáltal javul a felbontás és a sávkomponensek 

elkülönülése a spektrumban. 

A polipeptidek és diamid modellvegyületek jellegzetes funkciós csoportja az 

amidcsoport. Mivel az amidcsoport egy konjugált kötésrendszer, ezért a rezgések nem 

lokalizálhatók egy kötésre (minden atom mozog), a spektrumban összetett rezgések sávjait 

figyelhetjük meg. Jellegzetes amid-sávok: Amid A, Amid B, Amid I-VI. A másodlagos 
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szerkezetek vizsgálatára leginkább alkalmas az Amid I sáv (1700-1600 cm
-1

), amely a 

C=O vegyértékrezgésből adódik, bár a rezgés csatolódik a síkban deformációs NH és CN 

rezgésekkel. Az Amid I sáv helyzete függ a kialakuló H-kötések erősségétől és a 

szomszédos amidcsoportok relatív helyzetétől (szomszédos rezgések csatolása), így a 

sávkontúr alakjából következtetni lehet a térszerkezetre. Az Amid II (1570-1500 cm
-1
) és 

az Amid III sávokból is nyerhetünk szerkezeti információt, csak az Amid II sáv esetén a 

hozzárendelés nem egyértelmű, az Amid III sávnál pedig problémát jelenthet a sávok kis 

intenzitása és más rezgési módokkal való átfedés. 

2.1.3.2. ECD-spektroszkópia 

A kiroptikai spektroszkópiai módszerek az optikailag aktív anyag és a polarizált 

fény közti kölcsönhatás mérésén alapulnak. Kiroptikai módszerek közé soroljuk az optikai 

rotációs dizsperzió (ORD) és a cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópiát, melyek a 

királis molekulák szerkezeti és sztereokémiai vizsgálatára alkalmasak.
41

 Napjainkban az 

ORD-méréseket ritkán alkalmazzák, a felvehető spektrumok bonyolultsága miatt, ezért a 

továbbiakban részletesen csak az ECD-spektroszkópiát fogom tárgyalni. 

Optikai rotációs diszperziónak nevezzük az optikai forgatás hullámhossz függését, 

míg cirkuláris dikroizmus alatt értjük a balra és jobbra cirkulárisan polarizált 

fénykomponensek különböző mértékű elnyelődését. Cirkulárisan polarizált fényre 

jellemző, hogy a térerősségvektor végpontja körpályát (csavarvonalat) ír le, ennek két 

típusát különböztetjük meg: jobb-és balmenetű cirkulárisan polarizált fény. 

Az ECD-jelenség az abszorpciós sáv környezetében észlelhető a hullámhossz 

maximumánál (max), itt mérhető a jobbra és balra cirkulárisan polarizált fénykomponensek 

abszorpciókülönbsége: 

                                        

ahol Abal és Ajobb a cirkulárisan polarizált fény két komponensének abszorpciója, bal 

és jobb a két fénykomponens moláris extinkciós koefficiense, c az oldat koncentrációja 

(mol/dm
3
), d a közeg rétegvastagsága (cm),  a moláris cirkuláris dikroizmus (ECD 

mérőszáma, dm
3
 mol

-1
 cm

-1
 vagy cm

2
 mol

-1
 egységben, általában 0,1    100).  

helyett használható [], amely az úgynevezett moláris ellipticitás (°cm
2
 dmol

-1
): 

            

A -ból adódóan differenciaspektrumot kapunk, vagyis az ECD-görbe egy olyan 

Gauss-függvénnyel közelíthető görbe, amely (+) és (-) előjelű is lehet. 
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Az optikai forgatóképességi diszperziót és a cirkuláris dikroizmust együtt Cotton-

effektusnak (CE) nevezzük. Az effektus előjele a két görbe (ECD, ORD) nagyobb 

hullámhossz értékéhez tartozó szélsőérték előjelével egyezik majd meg. 

Királis molekulák elektronátmeneteinek optikai aktivitását a rotátorerősség (R) 

határozza meg, amely az ECD-görbe alatti területnek felel meg. 

                   

Ahol az átmeneti elektromos momentum, m az átmeneti mágneses momentum és 

a két vektor által bezárt szög. A Cotton-effektus előjele függ -tól: ha 0°   90°, 

akkor (+)CE, ha 90°   180°, akkor (–)CE. 

Az ECD-spektrum segítségével információt nyerhetünk a kromofór csoportok 

térbeli elrendeződéséről. Kromofórnak nevezzük azokat a csoportokat, amelyek adott 

hullámhossztartományban fényabszorpcióra képesek. Kromofórok három csoportját 

különböztetjük meg: inherensen akirális és királis kromofórok, illetve akirális kromofórok. 

Akirális kromofórok esetén fény hatására (gerjesztés) a kromofór közelében lévő 

szubsztituensek perturbálnak. Inherensen királis kromofórok, amelyek belsőleg királisak, 

ilyenek például a „csavart” kromofórok (pl.: helicének, diszulfidkötést tartalmazó 

vegyületek).
41

 

Az ECD-spektroszkópia gyorsaságából és egyszerűségéből adódóan alkalmas arra, 

hogy közvetlen információt szerezzünk a peptideket és fehérjéket felépítő amidcsoportok 

relatív térbeli helyzetéről. Az amidcsoportok optikai aktivitása a spektrumban a 250 nm 

alatti tartományban jelentkezik. Abszorpciós spektrumukban a 180 nm feletti tartományban 

két elektronátmenet figyelhető meg. Az egyik az *←n átmenet, mely során a 

karbonilcsoport oxigén atomjának nemkötő elektronja átkerül az amidcsoport  lazító 

pályájára. Az *←n sáv helyét az oldószer jellege befolyásolja: aprotikus oldószerben 

230 nm körül, míg protikus oldószerben 210 nm körül jelenik meg. Mivel az *←n 

átmenet elektromosan tiltott, ezért kis intenzitású sávként (általában vállként) jelenik meg a 

spektrumban. A másik elektronátmenet a *←, mely szekunder amidokban 190 nm 

körül, tercier amidokban 200 nm körül jelenik meg az ECD-spektrumban. A *← 

átmenet elektromosan megengedett, azonban mágnesesen tiltott. 

A kapcsolt oszcillátor modell szerint két egymáshoz közeli kromofór (pl.: két 

amidcsoport a peptidláncban) kölcsönhatásba kerülhet, ha gerjesztéskor elektronjaik 
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kapcsolt rezgést végeznek, azonos vagy ellentétes fázisban rezegnek. A kölcsönhatás a 

kromofórok csavart térbeli elrendeződése révén jön létre (dinamikus csatolás). Például a 

peptidláncban két amidcsoport *← átmenetei között is létrejöhet csatolás, ezeket az 

amidcsoportokat nevezzük csatolt királis oszcillátornak. A ECD-spektrumban ellentétes 

előjelű sávpár (exciton couplet) jelenik meg a felhasadás következtében (3. ábra). Ideális 

esetben a sávpár intenzitása azonos, illetve a sávok alatti területek is megegyeznek. A 

sávpár előjelét a nagyobb hullámhosszértéknél jelentkező sávkomponens előjele határozza 

meg, illetve a kromofórok konfigurációja. 

 

3. ábra: „Exciton couplet” megjelenése a ECD-spektrumban (EC-CD) 

A cirkuláris dikroizmus spektroszkópia egyik lényeges alkalmazási területe a 

fehérjék és polipeptidek térszerkezetének és a konformációváltozásának vizsgálata. 

Elsőként Greenfield és Fasman javasolt egy olyan kvantitatív módszert, mely segítségével 

meghatározható fehérjék másodlagos szerkezete egy szintetikus polipeptid (poli-L-lizin) 

ECD-spektrumából.
42

 

A másodlagos szerkezeti elemek közül az -hélixnek a legnagyobb a kiroptikai 

hozzájárulása a peptidek és fehérjék ECD-spektrumában. Az *←n átmenetnek egy 

negatív sáv felel meg (220 nm), míg a *← átmenet exciton felhasadása egy negatív-

pozitív sávpárt (208 nm, 192 nm) eredményez. Az előbbiekben említett sávok mellett a 

spektrum távolabbi UV-tartományában is jelentkeznek sávok: egy pozitív váll és egy 

negatív sáv, a pozitív váll az *←n átmenetnek feleltethető meg.
43,44

 Az -hélix ECD-

spektruma függ a peptidlánc hosszúságától és a végcsoportok királis hozzájárulásától. 

A -redőzött konformáció ECD-spektruma változatosabb, mint az -hélixé, mivel 

különböző konformációkat vehet fel (parallel, antiparallel, csavart). A különböző 

konformációktól függően változhat a spektrumban lévő metszéspont helyzete és a sávok 

intenzitásaránya. A -redőzött réteg ECD-spektrumában egy negatív (216 nm) sáv és egy 

sokkal erősebb pozitív sáv (195-200 nm) figyelhető meg. 

+couplet   couplet 
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A kiroptikai spektroszkópia segítségével lehetőség nyílt a kanyarszerkezetek 

felderítésére is. Chou és Fasman munkája ösztönzőleg hatott a kanyarszerkezetek 

kiroptikai jellemzését illetően.
45

 A kanyarszerkezetek spektroszkópiai jellemzése segítséget 

nyújthat a biológiai szerepük feltérképezésében, ezért az elmúlt 30 évben százával jelentek 

meg a kanyarok térszerkezetével foglalkozó cikkek. A kutatókat leginkább két kérdés 

foglalkoztatja. Az első, hogy megkülönböztethetőek-e az egyes kanyartípusok az ECD-

spektrumuk alapján, a második, hogy lehet-e a spektrumok alapján a kanyarok jelenlétére 

és mennyiségére következtetni. Ezen kérdések megválaszolásához modellvegyületek 

szintézisére és vizsgálatára volt szükség. Woody elsősorban elméleti alapon közelítette 

meg a -kanyarok jellemzését: mátrix modellt alkalmazva végzett számításokat.
46

 

Az aperiodikus (rendezetlen) konformációra jellemző ECD-spektrumban egy 

változó erősségű negatív sáv található (200 nm), amelyet egy negatív váll, vagy egy 

gyenge pozitív sáv kísér (220 nm). 

A fent említett alkalmazások alapján kijelenthető, hogy a kiroptikai spektroszkópia 

mára jelentős módszerré vált a szerkezetkutatásban, például széles körben alkalmazható a 

gyógyszervegyületek analitikájában is. 

2.1.3.3. VCD-spektroszkópia 

A kiroptikai jelenségek nem csak az elektromágneses sugárzás látható és 

ultraibolya tartományában tanulmányozhatók, hanem az infravörös spektrumtartományban 

is. Ez a tartomány egy rendkívül információ gazdag területe az elektromágneses 

spektrumnak, illetve fontos megjegyezni, hogy a rezgési spektrumok elméleti kémiai 

szinten viszonylag pontosan számolhatók. 

A királis molekula rezgési átmenetei során a balra és jobbra cirkulárisan polarizált 

elektromágneses sugárzásra adott eltérő mértékű válaszát nevezzük rezgési optikai 

aktivitásnak (VOA).
47

 A VOA-nak méréstechnikai szempontból két válfaja ismert: az IR 

változat a rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD), mely a királisan perturbált vibrációs 

átmeneteket tanulmányozza, illetve a Raman változata a Raman optikai aktivitás (ROA). 

Ezek egymáshoz való viszonyulása olyan, mint az IR- és a Raman-spektroszkópia 

viszonya. Mindkét módszer sikeresen alkalmazható abszolút konfiguráció és konformáció, 

valamint biopolimerek másodlagos szerkezetének meghatározásában. A vibrációs átmenet 

során a balra és jobbra cirkulárisan polarizált infravörös sugárzás eltérő mértékű elnyelést 

mutat (ε= εbal-εjobb), eszerint a VCD-spektrum egy infravörös különbségspektrum. A 
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VCD-spektroszkópia legegyszerűbb alkalmazása a királis minta optikai tisztaságának 

meghatározása. Míg az enantiomerek IR-spektruma azonos, a VCD-spektrumuk ellentétes 

előjelű és a VCD-effektus általában nagyon kicsi az IR-hez képest (A/A= 10
-5

-10
-4

). Az 

abszolút konfiguráció meghatározásának lényege, hogy a VCD-méréssel párhuzamosan 

kvantumkémiai számításokat (ab initio, DFT) végzünk az enantiomerekre, majd a mért és 

számított spektrumok összehasonlításából beazonosítjuk az adott enantiomert. A VCD-

spektrum sok váltakozó előjelű sávot tartalmaz, ezért az összehasonlítás rendkívül 

megbízhatónak tekinthető. 

Fehérjék esetén a VCD az esetek túlnyomó részében a karbonilcsoport nyújtási 

rezgési átmenetét tanulmányozza, amely az Amid I sávnak felel meg. A VCD-

spektroszkópia által pontosabban meghatározhatók a konformációtípusok, mivel a sávok 

előjel- és frekvenciaváltozása sokkal egyértelműbb. Fehérjék esetén ismert az aminosavak 

abszolút konfigurációja, így a mért és számolt spektrumok alapján az abszolút 

konformációra lehet következtetni, meghatározható a fehérjék másodlagos szerkezete. Az 

-hélix és a rendezetlen szerkezet megkülönböztetése IR-rel nehézkes, viszont VCD-vel 

könnyű, mivel a két szerkezet sávalakja ellentétes: -hélix 1650 cm
-1

-nél pozitív coupletet 

ad (két ellentétes előjelű sávpár, melyek közül a pozitív előjelű sáv a kisebb 

hullámszámnál jelentkezik), míg a rendezetlen szerkezet szintén 1650 cm
-1

-nél jelentkezik 

csak negatív couplet formájában. Másodlagos szerkezetek meghatározásánál a mérést 

általában vizes vagy nehézvizes pufferekben végzik, kis rétegvastagságú cellát alkalmazva, 

nagy koncentrációjú oldatokkal. 

A VCD-spektroszkópia fehérjékkel kapcsolatos alkalmazására jó példa a különböző 

módon felcsavarodott fehérjék (hemoglobin, konkanavalin, ribonukleinsav (RNA), kazein) 

megkülönböztetése a VCD-spektrumaik alapján.
48

 A megkülönböztetésük az Amid I’- 

(fehérjék D2O oldószerben, N-H cseréje N-D-re), Amid II- és Amid III-sávok alapján 

történtik. A vizsgálatok szerint a VCD-spektrumok sávalakját a fehérjékben domináns 

másodlagos szerkezet határozza meg. Tehát a VCD másképpen érzékeli a másodlagos 

szerkezeteket, mint az ECD, így a spektrumok alapján kimutatható, hogy a hemoglobin 

főleg hélixeket, a konkanavalin -redőzött réteget, a ribonukleinsav egyszerre hélixet és 

redőt is, míg a kazein random csavart szerkezetet tartalmaz. 

A peptidek VCD-spektrumánál kulcsfontosságú az, hogy az amid VCD a 

peptidlánc konformációjától függ, viszont független egyéb oldalláncoktól. A VCD-
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spektroszkópia segítségével meg tudták különböztetni a 310-es hélixet és az -hélixet, 

valamint áttörő siker volt annak az igazolása, hogy a random csavar konformáció (poli-L-

lizinben, poli-L-glutaminsavban semleges közegben) egy balmenetes kiterjedt hélix fő 

komponense.
49

 

Az FT-IR- és VCD-spektroszkópia esetén a peptidek gerinckonformációjára 

leginkább az Amid I (1700-1600 cm
-1
) és Amid II (1570-1500 cm

-1
) tartomány informatív. 

Az IR- és VCD-sávok mintázatát az amidcsoportok rezgéseinek csatolódása és a képződő 

H-kötések miatt bekövetkező frekvencia-eltolódások együttesen határozzák meg. 

Napjainkra a peptidek VCD-vizsgálata olyan fejlesztési szinten áll, amely a 

különböző konformációkhoz tartozó spektrumok szimulációját célozza meg. Az így kapott 

spektrumok esetén problémát jelent az, hogy csak ideális esetekben lehetséges a kis 

peptidekhez jól definiált konformációkat kijelölni. Kezdetben a kutatások a glicin alapú 

peptidekre összpontosítottak, később nagyobb és jobban szolvatált kis peptideket is sikerült 

modellezni. A számítógépes szimuláció segítségével kapott számolt spektrumok és a mért 

spektrumok összevetésével részletesebb információ nyerhető, mint az IR-spektroszkópia 

esetén, így a VCD-vizsgálat kiegészítő térszerkezeti információkat nyújt a vizsgált 

vegyületről. A fent említettek alapján kijelenthető, hogy a VCD-spektroszkópia az 

összetett szerkezeti változások analízisében rendkívül fontos szerepet tölt be. 

2.1.3.4. Robusztusság 

Kis, merev molekulák esetén a VCD spektrumok számítása már rutinszerű művelet, 

azonban a nagyobb, flexibilis molekulák vizsgálata során nehézségek léphetnek fel 

bizonyos esetekben, mint például a szolvatáció, vagy komplexek, illetve oligomerek 

képződése. Ilyenkor a számított előjelek ellentétesre válthatnak
50,51,52

, valamint a kísérleti 

úton mért előjelek is megváltozhatnak a körülményektől függően. A VCD-sávok között 

vannak, amelyeket nem befolyásolják a perturbációk, míg mások rendkívül érzékenyek a 

legkisebb változásra is a kísérleti körülményekben. Ha például kölcsönhatásba lép a 

molekula az oldószermolekulával
53
, vagy a számítási módszerben változtatunk valamilyen 

tényezőt, például egy másik módszert vagy bázist használunk. Ezekben az esetekben nagy 

óvatossággal kell elvégeznünk a VCD-jelek asszignálását. Ezek figyelembevételével 

csoportosíthatjuk a VCD jeleket, aszerint, hogy azok mennyire érzékenyek a külső 

körülmények megváltozására. Ez az ún. robusztusság elmélete, amely a VCD előjeleket 

robusztus, illetve nem-robusztus módusokra osztja fel. Ezt a módszert eredetileg Nicu és 
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Baerends vezették be.
54

 Definíciójuk szerint a robusztusság az elektromos és mágneses 

átmeneti dipólmomentum vektor (│µe,k│∙és │µm,k│) által bezárt szög (ξ). 

                      

Ahol R a rotátorerősség, mely az elnyelések közti különbséggel (jelintenzitás) 

arányos mennyiség.
55

 Ha a ξ szög 90° körül van, akkor a legkisebb perturbáció hatására ez 

megváltozik és a rotátorerősség előjelet válthat. Ha a két vektor által bezárt szög 

nagymértékben eltér 90°-tól – Nicu szerint legalább 30°-kal – akkor a perturbáció hatására 

sem lesz akkora a változása, hogy a rotátorerősség előjelet váltson. Amennyiben egy VCD 

rezgési módus előjelet vált, ha a molekulageometria kissé megváltozik (más bázison 

optimált molekula esetén, vagy oldószermodell használatakor), akkor nem-robusztusnak, 

ellenkező esetben robusztusnak tekintjük. Az abszolút konfiguráció, valamint a szerkezet 

meghatározásához csak a robusztus módusokat használhatjuk fel, hiszen ezek előjele 

biztosan nem változik a körülmények hatására. 

Ebből a definícióból következik, hogy a nagy rotátorerősségű rezgési módusok is 

előjelet válthatnak, amennyiben nem robusztusak. Ez abból ered, hogy a mágneses 

átmeneti dipólmomentum vektor kicsi, így a számítási nehézségek miatt nagysága és 

iránya bizonytalan, valamint függ a koordinátarendszer megválasztásától is. A mágneses 

átmeneti dipólmomentum vektor az elektromos taghoz képest általában néhány 

nagyságrenddel kisebb, így az arra eső vetülete (│µm,k│∙cos ξ) is bizonytalan lesz. Ha ez a 

vetület közel nulla, akkor a perturbáció hatására hasonlóan kicsi, de ellentétes irányú lesz. 

Ha az │µm,k│∙cos ξ kis értékű, de az elektromos átmeneti dipólmomentum vektor 

elegendően nagy, akkor a rotátorerősség nagy lesz, csak ellenkező előjellel. A két vektor 

által bezárt szög alapján sorolhatjuk be robusztusság szerint a rezgési módusokat, de mivel 

ez függ a koordinátarendszer középpontjától, ezért nem alkalmazható a robusztusság 

predikciójára. Ha ξ ~ 90°, akkor az adott rezgési módus nem robusztus, viszont ezt az 

eredményt akkor is megkaphatjuk, ha az adott rezgési módust kellően távol helyezzük el 

koordinátarendszerünk középpontjától. Másik probléma, hogy ha a ξ eléggé távol esik 90°-

tól (pl. az adott rezgési módust az origó közelébe helyezzük), attól még lehet az a rezgési 

módus nem-robusztus, amennyiben │µm,k│∙cos ξ ~ 0 

Ennek kiküszöbölésére vezették be Góbi és Magyarfalvi a robusztusság új 

definícióját, amely mértékinvariáns.
56

 Az új definíció szerint a robusztusság a 

rotátorerősség (Rk) és a dipólerősség (Dk) hányadosaként becsülhető. Mindkét mennyiség 
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mértékinvariáns, ezért a hányadosuk is az lesz. Egy adott rezgési módus robusztusnak 

tekinthető, ha k > 10 ppm. 


 

 
          

      
 

  

  
 

 

A robusztusság alkalmazása a mért és számolt spektrumok összevetésekor 

megmutatja, hogy mely rezgési módusok előjelében lehet bízni, ezzel segítve a VCD-

spektrumok asszignálását. Dolgozatomban a második definíciót alkalmaztam az egyes 

módusokra, így hasonlítottam össze a mért és számolt spektrumokat. 
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2.2. Diszulfidhidas peptidek irodalmi áttekintése 

2.2.1. Fehérjék UV-érzékenysége 

A fehérjék ipari, biológiai és gyógyászati alkalmazhatósága szempontjából a 

kémiai- és termikus stabilitás igen fontos tényező. Ezen oknál fogva napjainkban megnőtt 

az érdeklődés a fehérjék konformációja, gombolyodása („protein folding”) és stabilitása, 

valamint a szerkezeti változását előidéző hatások iránt. A fehérjék stabilitását módosító, 

esetleg megszüntető reakciók egyike a fotolízis. A fotolízis akár a fehérjék lebomlását is 

eredményezheti, ezért indokolt, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a fehérjék fotolitikus 

hasadás- és lebomlás lépéseinek tisztázására. 

A fehérje egy olyan komplex egységnek tekinthető, melyben sokféle fotokémiai 

reakció játszódhat le. Az így végbemenő károsodás az aminosavak kromofór csoportjainak 

fotonabszorbciójára vezethető vissza. Ilyen kromofór csoportok lehetnek az aromás 

aminosavak (fenil-alanin, tirozin és triptofán) oldalláncai, melyek a közeli UV 

tartományban (280-400 nm) abszorbeálnak. A legnagyobb UV-abszorpciót a triptofán 

indol-oldallánca mutatta. 

Bhattacharya
57

 vizsgálataiban flavocitokrom b2 enzimet tett ki közvetlen UV-C 

(200-280 nm) sugárzásnak. Sörélesztő gombából, a Saccharomyces cerevisiae-ből izolált 

enzim vizes oldatát sugározták be 280 nm hullámhosszú fénnyel. Azt tapasztalták, hogy a 

dózis növelésével az enzim biológiai aktivitása rohamosan csökkent. Spektroszkópiai 

vizsgálatokkal (abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópia, ECD) bizonyították, hogy a 

fotodegradáció hatására megváltozott a fehérje másodlagos szerkezete. Kinetikai 

számításokat végeztek, melyek rámutattak, hogy változások következtek be az enzim aktív 

centrumán és szubsztrátkötő helyén. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy UV fény 

hatására megváltozhat az enzimek másodlagos illetve harmadlagos szerkezete, ami 

magával vonhatja a biokatalitikus funkció megváltozását, vagy akár az elvesztését is. 

Különböző fehérjéken vizsgálták a fotolitikus bomlás mechanizmusát a Trp 

fluoreszcencia változásának követésével, illetve a Trp-származékok keletkezésének 

kimutatásával: uborka fehérjék
58

, az α-krisztallin
59,60

 és a szomatotropin
61

 esetén. 

Caldwell 1993-ban az UV-B (280-320 nm) sugárzás hatását vizsgálta in vitro 

körülmények között uborka enzimen és mikroszomális membránfehérjéken.
58

 A fehérjéket 

megfelelő körülmények között 300 nm hullámhosszúságú monokromatikus fénnyel 

sugározta be és időben követte a triptofán emissziós spektrumában bekövetkező változást. 

Különböző körülmények között tanulmányozta a hőmérséklet-, a pH-, a fényintenzitás- és 
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a hullámhossz változtatásának a szerepét is. A mérések alapján látható volt a triptofán 

fluoreszcencia intenzitásának a csökkenése és az emissziós maximumának eltolódása, mely 

a triptofánból képződő fotodegradációs termék, az N-formil-kinurenin képződésének 

tulajdonítható. 

Az ultraibolya sugárzásnak szemlencse károsító hatása is van. A rövidhullámú 

ultraibolya sugárzás különböző szembetegségek okozója lehet, ilyen például a szem 

szaruhártyája és a kötőhártya heveny megbetegedése, vagy a szürkehályog. A hosszabb 

hullámhosszú sugarak, melyek nem nyelődnek el a szaruhártyában, a retinát elérve 

okoznak károsodást. 

NH2

O

OH

NH2O

NH

O

OH

NH2O

O  

4. ábra: Kinurenin és N-formil-kinurenin 

A triptofán és metabolitjai (4. ábra) megtalálhatók az α-krisztallinban. Ezek a 

vegyületek UV szűrő funkciót töltenek be a szemlencsében. UV fény hatására a triptofán 

átalakul metabolitjaivá, így védve a szemlencsét a káros sugaraktól. A kinurenin 

fotoredukciós és fotooxidációs reakciókban is részt vesz: oxigén redukciója, NADH és a 

cisztein oxidációja. Az időskorral járó szemproblémák kialakulása általános probléma, 

mert a szemlencsében a kinurenin koncentrációja csökken, míg az N-formil-kinurenin 

koncentrációja nő. Az UV fény szemkárosító hatása ma is központi téma, ezért számos 

tanulmány jelent meg a szemlencsét felépítő fehérje, az α-krisztallin fotooxidációjának 

vizsgálatáról.
62,63,64

 

A triptofánhoz fűződő fotokémiai reakciók nagyrészt „direkt” fotokémiai reakciók, 

mely során közvetlenül a triptofánon, mint elnyelő molekulán kémiai változások 

játszódnak le fény hatására. Ezzel szemben az „indirekt” fotokémiai reakcióban a triptofán 

és diszulfidhíd (SS-híd) között megy végbe a változást előidéző folyamat. Bent és Hayon
65

 

a folyamatot és egyben a szabad szulfhidril-csoportok keletkezését a következő 

reakciómechanizmussal írta le: 
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Bár Bent vizsgálatait nem fehérjemolekulákon végezte, hanem ún. „izolált” 

triptofán- és diszulfid-hidat tartalmazó peptidszármazékokon, az elmúlt évek kutatási 

eredményei alapján feltételezhető, hogy a fehérjék esetében is ezzel a mechanizmussal 

írható le a triptofán-diszulfidhíd közötti fotokémiai reakció. 

Az elmúlt időszakban számos kutatás irányult a triptofán szerepének tisztázására a 

diszulfidhidak fotoredukciójában, ezek keretén belül különböző fehérjéken mutatták be az 

eredményeket úgy, mint a kutináz
 66

, α-laktalbuminok
67,68

, szomatotropin
61

 és a lizozim.
69

 

A kutináz egy penészgomba fajban (Fusarium Solani pisi) található hidroláz enzim, 

melyben egy triptofán található a 69-es helyzetben.
66

 Weisenborn a triptofán 

fluoreszcenciáját vizsgálta, mely a fehérje natív állapotában nagyon gyenge. A triptofán 

gyenge fluoreszcenciája kioltás („kvencselés”) eredménye, mely a triptofán környezetében 

kimutatott SS-híd, illetve peptidkötésnek tulajdonítható. 280 nm-en végzett besugárzási 

kísérletek kimutatták, hogy a triptofán fluoreszcenciájának a kioltása csökkent, azaz a 

fluoreszcenciája nőtt. A mérések eredményeit a triptofán körüli lokális környezetnek a 

megváltozásával magyarázták. A kutináz további vizsgálatával más kutatók is 

foglalkoztak.
70,71

 Prompers és munkatársai a fluoreszcencia vizsgálatok mellett NMR 

spektroszkópiával és Ellman-reagens
72

 (5,5’-ditio-bisz(2-nitro-benzoesav), DTNB) 

segítségével mutatták ki a diszulfidhíd fotolízisét. NMR vizsgálataik eredményeként 

kimutatták, hogy a fehérjében a 32-es pozícióban lévő alanin (Ala
32
) amidkötésének a 

hidrogénje és a triptofán aromás gyűrűje között hidrogénkötés alakul ki. A besugárzás 

hatására az említett H-kötés érintetlen marad, amiből arra következtettek, hogy a 

besugárzás utáni fluoreszcencia növekedés, nem a H-kötés fölszakadásának a 

következménye, hanem a triptofánhoz közel eső diszulfidhíd fotoredukciójával 

kapcsolatos. 

Vanhooren az UV fény hatását kecske α-laktalbumin (GLA) fehérjén vizsgálta.
67

 A 

GLA fehérje vizes oldatát 280 nm hullámhosszúságú UV fénnyel sugározták be, közben 

ECD- és fluoreszcencia spektroszkópia segítségével követték a végbemenő szerkezeti 

változásokat. A fluoreszcencia vizsgálatok eredményeiből arra következtettek, hogy a 

triptofánok lokális környezete (mikrokörnyezete) megváltozott. ECD-spektroszkópiai 
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méréseket végeztek, mellyel kimutatták a fehérje harmadlagos szerkezetének változását. 

Az UV fény hatására keletkező szulfhidril-csoportokat Ellman-reagens segítségével és 

tömegspektrometriával igazolták. A szabad szulfhidril-csoportokat acet-amidometil- 

csoporttal (Acm) jelölték, majd a jelölt fehérjét részleges tripszines emésztés után 

tömegspektrometriával vizsgálták. A peptidfragmensek azonosításával megállapították, 

hogy a GLA fehérje mely diszulfidhídjai hasadtak fel a besugárzás hatására. A triptofánok 

SS-hidakra gyakorolt hatását tovább pontosították a GLA fehérje mutánsainak 

előállításával.
73

 A GLA mutánsait úgy tervezték meg, hogy a GLA fehérje triptofánjait 

egyenként, szisztematikusan lecserélték fenil-alaninokra (W104F, W118F, W26F, W60F). 

A besugárzás hatására képződött szulfhidril-csoportok mennyiségének meghatározásából 

következtetni tudtak arra, hogy az egyes triptofánok milyen mértékben vettek részt a 

különböző SS-hidak felszakadásában, tehát a legkisebb hozzájárulása a 104-es pozícióban 

lévő triptofánnak, míg a legnagyobb a 60-as helyzetben lévőnek volt. A besugárzott GLA 

fehérje mutánsok tömegspektrometriai analízise (eljárás lsd. a natív fehérje esetében 

leírtakat) bizonyítékot szolgáltatott a cisztein szulfhidril-csoportja és a lizin ε-NH2 

oldallánca között létrejött S-N kötés kialakulására. A GLA mutánsok fotolízisének 

vizsgálataiból kapott eredmények alapján Vanhooren a Trp és SS-híd közötti fotokémiai 

reakcióra egy másik reakcióutat is javasolt: 

                           

                  

             

A fenti reakciók akkor játszódhatnak le, ha a szekvenciában van primer 

aminocsoport (R-NH2), ez a fehérjék és peptidek esetében lehet a szabad N-terminális (α-

NH2) vagy a lizin ε-NH2 oldallánca. 

Glikoproteinen (rekombináns humán interferon-α2a) is tanulmányozták a Trp 

befolyását a diszulfidhidak fotolízisére.
74

 Kimutatták, hogy a fehérjében lévő két 

diszulfidhíd közül csak a triptofán közelében lévő szakad fel. Kísérleteik során kinetikai és 

ECD méréseket végeztek. A fehérje szerkezetében bekövetkező változás a fehérje 

fotodegradációjának következménye volt. 

Olsen UV fény hatását vizsgálta egy bőrsejt növekedési faktorának receptorán
75

, 

melyben sok aromás aminosav és diszulfidhíd található. A rákos bőrsejtekben kimutatható 

volt ennek a receptornak a fokozott expressziója. A receptor gátlására használhatók ugyan 
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kis gyógyszermolekulák, de ezek hatással lehetnek más receptorok működésére is. Egy 

másik lehetőség az UV fénnyel történő receptor gátlás, melyben a triptofán és diszulfidhíd 

közötti fotokémiai reakció használható ki. Ez egy újabb, célzott terápiás módszer 

kidolgozására adhat lehetőséget, ezáltal gátolva a besugárzott sejt kóros osztódását. 

Miller a közeli UV fény hatását tanulmányozta egy rekombináns növekedési 

hormonon, a szomatotropinon. A kutatók a liofilizált fehérjét 305 és 410 nm közötti 

hullámhosszúságú fénnyel sugározták be és a fény hatására képződő szulfhidril-

csoportokat az eddigiektől eltérően, egy fluoreszkáló maleimid-származékkal (ThioGlo_1), 

illetve Raman spektroszkópiával azonosították. A spektroszkópiai méréseik segítségével 

nem csak a szulfhidril-csoportok képződését bizonyították, hanem más termékek 

keletkezését is (diszulfoxid, szulfenil, szulfinát). A kimutatott termékek arra utaltak, hogy 

a liofilizált fehérjében a diszulfidhidak fotoredukciója mellett fotooxidáció is történt, 

amelyet a liofilizált mintában lévő molekuláris oxigénnek tulajdonítottak. 

A fotolízis folyamatának mélyebb megértéséhez járultak hozzá a peptideken, 

oligopeptideken végzett besugárzási kísérletek.
76,77

 Mozziconacci és munkatársai 

modellpeptidekben és a lazac kalcitoninban lévő diszulfid-hidat sugározták be különböző 

hullánhosszon (=253,7; 280; 300 nm). A fotolízis termékekeket MS, NMR 

spektroszkópiával, illetve maleimid származékképzéssel detektálták. Sikerült olyan 

ciklikus termékeket kimutatniuk, melyek az egy-elektron redukciós folyamatban 

keletkezett tiil-gyökből származtathatóak. Ezek a termékek másodlagos fotoreakciókban 

(diszproporció, reverzibilis hidrogénatom átviteli folyamat) képződnek. A besugárzási 

hullámhossztól függően a diszulfidhidak végül ciklikus tioéterekké alakulnak át. Ennek a 

felfedezésnek a biotechnológiában is jelentősége van, mert a fehérjekészítményekből a fent 

említett fototermékek képződhetnek UV-fény hatására. 

2.2.2. Triptofán szerepe a diszulfidhíd fotolízisében 

A korábbi kutatások kimutatták, hogy a triptofánnak elsődleges szerepe van a 

diszulfidhidak fotoredukciójában.
61,67,70,79

 A Trp közreműködésével az UV fény hatására 

lejátszódó SS-hidak fotoredukciója egyszerűsítve az alábbi ábrán (5. ábra) látható. Az 

alábbi reakció az eddigi kutatások alapján feltételezett Trp közvetítette elektrontranszfer 

folyamat. 
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5. ábra: Trp és SS-híd közötti reakció sematikus ábrázolása 

A korábbi kutatások eredményei alapján (fehérjék
78,79

, ill. oligopeptidek
80,77

) az 

alábbi paraméterek játszhatnak szerepet a Trp és SS-híd közötti fotokémiai folyamatban: 

1) A Trp oldallánc és SS-híd közötti térbeli távolság (optimális 4-7 Å).
78,81

 

2) A Trp síkalkatú indolgyűrűjének pozíciója, amely élével vagy lapjával állhat a SS-

hídhoz képest.
82

 

3) A fehérjékben a Trp körüli lokális környezet – mikrokörnyezet –, azaz a térbelileg 

közeli aminosavak befolyása (oldallánc minősége: aromás, illetve nagy térigényű 

alifás). 

4) A mikrokörnyezetben található lizin, illetve arginin oldallánca (ε-NH2, illetve 

guanidil-csoport) befolyásolhatja a folyamat lejátszódását, például kation- 

kölcsönhatás kialakulása révén (˂ 6 Å).
83

 

5) Más aromás oldalláncok (Tyr, Phe, Trp) jelenléte a mikrokörnyezetben. 

 

2.2.3. Fluoreszcencia spektroszkópia 

Az UV-VIS fénnyel gerjesztett molekula relaxációja fényemisszióval is járhat. Ezt 

a jelenséget hívjuk átfogó néven fotolumineszcenciának. Ha a gerjesztés során az 

elektronátmenet nem jár elektronspin változással, vagyis az alapállapot és a gerjesztett 

állapot multiplicitása megegyezik (S1→S0) akkor fluoreszcenciáról (F), ha pedig 

elektronspin változással (T1→S0) jár, akkor foszforeszcenciáról (P) beszélünk (6. ábra). A 

gerjesztett állapot élettartama szerint csoportosítva F:10
-9

-10
-7

 sec, P:10
-3

-10
2
 sec.

84
 A 

szerves vegyületek között az aromás és a konjugált kettős kötéseket tartalmazó anyagok 

általában fluoreszkálnak. Az aminosavak közül az aromás oldalláncú aminosavak (Trp, 

Tyr) rendelkeznek fluorofór csoporttal, melyek emittálási hullámhossza jól meghatározott. 

A különböző gerjesztési hullámhosszaknál és különböző emittálási hullámhosszaknál 

felvett relatív fluoreszcencia intenzitás spektrumok az anyag kvalitatív meghatározását 

teszik lehetővé. Az intenzitások arányosak a koncentrációval. 
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6. ábra: Jablonski-diagram
85

 

Ahogy azt már a korábbi fejezetben bemutattam, a fluoreszcencia spektroszkópia 

jól alkalmazható módszernek bizonyult különböző fehérjék (uborka fehérje
58

, α-

krisztallin
59,60

, szomatotropin
61

) besugárzási kísérleteiben, fehérjék szerkezetvizsgálatában. 

Ilyen jellegű tanulmányokat Correia és munkatársai is végeztek a humán plazminogén 

fotoaktivációjával kapcsolatosan.
86

 Eredményeikben beszámoltak az UVB sugárzás 

(280 nm) hatásáról, mely megfigyelhető volt a fehérje fluoreszcenciás tulajdonságainak, 

szerkezetének és biológiai szerepének változásában. Folyamatos UV sugárzásnak kitett 

plazminogénben a diszulfidhidak felbomlásán kívül kimutatható volt a triptofán és tirozin 

fotooxidációja is. A mért ECD-spektrumok egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak a fehérje 

másodlagos szerkezetének elvesztéséről. Az emissziós spektrumokban (ex=280; 325; 

295 nm) az emissziós maximumok változása a fotooxidációs melléktermékek (ditirozin, N-

formil-kinurenin) képződésére utaltak. 

A fluoreszcenciás módszerek nagy előnye, hogy igen érzékenyek, illetve 

szelektívek, ezért jól alkalmazhatók a fény hatására képződő SH-csoportok kvantitatív 

meghatározására. A fluoreszcenciás detektálás alapja, hogy a képződött SH egy ún. 

tiolspecifikus fluoreszcens jelzővegyülettel (festék) lép reakcióba. Az így képződött addukt 

erősebben fluoreszkál, mint a festék. A peptidminta besugárzását követően a 

fluoreszcencia intenzitásának növekedése a keletkezett SH-csoportok mennyiségével 

arányos, fluorimetriával meghatározható. Kereskedelmi forgalomban a fluoreszcens 

festékek széles választéka ismert. Ez köszönhető annak, hogy rendkívül érzékenyen és 

egyszerűen detektálhatók, valamint jellemző a nagy tér- és időbeli felbontóképesség is.
87

 

Aromás oldalláncot (ún. természetes fluorofórt) tartalmazó peptidek és fehérjék 

esetén fluoreszcencia vizsgálatok lehetségesek. Ezek a fluorofórok az UV-VIS 
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tartományban gerjeszthetők és az általuk emittált fény (kisebb energiájú – nagyobb 

hullámhossz; intenzitás arányos a koncentrációval) spektruma függ az aromás rendszer 

környezetétől. Ezekben az esetekben molekulára jellemző spektrumot kapunk. Ha a 

fluorofórok által kibocsátott fény intenzitása eltér a mért intenzitástól, akkor kioltás 

(„kvencselés”) lép fel, amelyért a fluorofór-csoport közelében lévő egyéb molekulák, 

molekularészletek vagy ionok a felelősek. A kioltásért felelős részek 

elektronszerkezetükből adódóan képesek a gerjesztett állapotban lévő fluorofórokkal 

„kölcsönhatást” létesíteni, ezáltal átvéve azok gerjesztési energiáját és így azt képesek 

disszipálni. A mért spektrumok alapján következtetni lehet arra, hogy a kioltásért felelős 

részekből mennyi és milyen távol helyezkedik el a fluorofór aromás rendszertől.
84

 

A képződött adduktokkal kapcsolatosan felmerülő jelenség a Fluoreszcencia 

Rezonancia Energia Transzfer jelenség (FRET).
84

 A FRET folyamat akkor lép fel, amikor 

egy fluoreszcens donor csoport közel (1-10 nm távolságra) kerül egy megfelelő 

fluoreszcens akceptor csoporthoz. Ilyenkor a fellépő FRET jelenség hatására az akceptor 

csoport fényt bocsát ki, mely könnyen detektálható. Esetünkben a donor csoport a 

peptidben található Trp, az akceptor pedig az SH-csoportra addícionálodott festékmolekula 

(7. ábra). A FRET-hatásnak két szempontból is jelentősége van: egyrészt a fluoreszcens 

méréseknél megjelenve megnehezítheti a kiértékelést, másrészt biztosíthatja a triptofán és 

diszulfidhíd közötti távolság meghatározását. 

 

 

 

 

 

7. ábra: FRET-jelenség 

 

2.2.4. Szulfhidril-csoportok kimutatása 

A fotokémiai reakcióban keletkező szulfhidril-csoport kimutatására több reagens és 

módszer áll rendelkezésre, melyek megválasztása függ a kimutatási határtól: Ellman-

reagens
72
, jódacetamid- és maleimidszármazékok.

88
 Ha a fotolízis során kis mennyiségben 

képződik szulfhidril-csoport, akkor a kimutatás történhet „in situ” addukt-képzéssel, mely 
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során a képződött addukt detektálására különböző módszerek lehetségesek: fluoreszcencia 

mérés, HPLC vagy MS. Ellman-reagenssel az addukt UV-elnyelése mérhető, a 

jódacetamiddal kezelt besugárzott fehérje esetén pedig a tripszines hasításkor keletkezett 

fragmensek MALDI-MS azonosítására van lehetőség.
73

 A különböző GLA mutánsokon és 

a 82D6A3 fehérje fragmensen a besugárzás indukálta változások összehasonlítása arra az 

eredményre vezettek, hogy a detektálható SH-mennyiség a GLA fehérjénél 10-20%, míg 

az mAb6B4 fehérje esetében csupán csak 4-5%.
89

 A fotokémiai reakcióban kis 

mennyiségben (~0.1-1 µM) keletkező szabad szulfhidril-csoport kimutatására kellőképpen 

érzékeny reagens szükséges. A KSzL kutatócsoportban korábban végzett vizsgálatok 

alapján alkalmas reagensnek bizonyult a 7-dietilamino-3-(4’-maleimidofenil)-4-

metilkumarin (CPM)
90

. A felsorolt módszerek közül a CPM reagenssel történő 

meghatározás az egyik legérzékenyebb módszer. A mérés alapjául szolgáló reakciót a 8. 

ábra mutatja be. A reakcióban keletkezett addukt erősebben fluoreszkál, mint a reagens 

(λex=481 nm). A peptidminta besugárzását követően a fluoreszcencia intenzitásának 

növekedése a keletkezett SH-csoportok mennyiségével arányos, ezért fluorimetriával 

meghatározható. 
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8. ábra: CPM reakciója az SH-csoporttal 
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3. Munkám célkitűzései 

A Molekulaspektroszkópiai Laboratóriummal együttműködve a Kiroptikai 

Szerkezetvizsgáló Laboratóriumban az elmúlt években különböző konformációsan 

flexibilis, Ac-α-Aaa-NHMe vagy Ac-α-Aaa-NH2 típusú diamid rendszer szintézisére és 

spektroszkópiai vizsgálatára is sor került. E modellvegyületek segítségével jól 

tanulmányozható az oldallánc és a közeg hatása az aminosav egység lokális konformációs 

preferenciájára. Doktori munkám egyik fele ehhez a kutatási területhez csatlakozott a 

diamid modellvegyületek spektroszkópiai vizsgálatainak kiterjesztésével. A diamid 

modellvegyületekkel kapcsolatos doktori kutatásaim során kitűzött célok az alábbiak 

voltak: 

 hat diamid modellvegyület (Ac-α-Aaa-NHMe, Aaa: Ala, Phe, Pro, valamint 

ezek β-homo-aminosavat tartalmazó Ac-β-HAaa-NHMe analógjai) előállítása 

hagyományos oldatfázisú peptidszintézissel 

 az előállított származékok komplex spektroszkópiai vizsgálata különböző 

módszerekkel: ECD-, VCD-, FT-IR, Raman- és ROA-spektroszkópia 

 a konformációra gyakorolt oldószerhatás felderítése: 

ECD-spektroszkópiai vizsgálatok: H2O, ACN és TFE oldószerekben 

VCD és FT-IR vizsgálatok: ACN-d3, DCM és DMSO-d6 oldószerekben 

Raman- és ROA vizsgálatok: H2O oldószerben 

 konformációanalízissel meghatározni a diamidok legalacsonyabb 

energiatartalmú konformereinek megoszlási valószínűségét 

 számításokkal meghatározott adatok (hullámszám, dipólerősség, rotátorerősség) 

segítségével szimulálni az elméleti ECD- VCD-, FT-IR-spektrumokat 

 a mért és számolt spektrumok összevetésével az egyes vegyületek oldatbeli 

konformereinek igazolása. 

A KSzL egy másik kutatási területe, mely 2003 óta foglalkozik a GLA fehérje, 

illetve mutánsainak szerkezetvizsgálatával és fotolízisével, a Trp szerepének tisztázása a 

diszulfidhidak fotoredukciójában. Az eddigi eredmények indokolták, hogy modellpeptidek 

segítségével tanulmányozzuk a fehérjék UV-érzékenységét, illetve az aromás 

aminosavrészek szerepének tisztázását a fotolízis során bekövetkező szerkezeti változások 

feltérképezésében. Doktori munkám másik fele ezekhez a kutatásokhoz csatlakozott. 
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Diszulfidhidat tartalmazó ciklopeptidek fotolízisének vizsgálata során az alábbiakat 

szerettem volna megvalósítani: 

 ciklikus peptidmodellek tervezése: molekulamechanikai (MM) számítások a 

tervezett ciklopeptidek konformációs viszonyainak és a Trp és SS-híd közötti 

távolság meghatározása céljából 

 két távolsági kritériumot teljesítő modellek kiválasztása és a kiválasztott 

modellek szintézise, azonosítása 

 peptidmodellek fluoreszcencia vizsgálata („kvencselés”) 

 fotoredukciós kísérletek elvégzése: a keletkezett szulfhidril-csoport kvalitatív 

kimutatása (LC/MS/MS) 

 a besugárzás során képződött szulfhidril-csoport kvantitatív meghatározása 

(fluoreszcencia) 

 Trp és Phe-tartalmú peptid-CPM adduktok szintézise, fluoreszcencia (Trp 

esetén a fellépő FRET-hatás feltérképezése) és tandem tömegspektrometriás 

vizsgálata 

 a szintetizált ciklopeptid modellek besugárzásának eredményei és a MM 

számítások eredményei alapján a szerkezet és a fotokémiai viselkedés közötti 

összefüggés megállapítása. 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Diamid rendszerek vizsgálatának eredményei 

A diamid típusú modellvegyületek térszerkezetének spektroszkópiai vizsgálata az 

α- és β-aminosavegységek konformációs preferenciájának, az aminosav-oldallánc, 

valamint oldószer térszerkezetre gyakorolt szerepének tisztázására, a H-kötésekkel 

stabilizált másodlagos szerkezeti elemek detektálására irányult. 

Doktori munkám során hat diamid modellvegyület (Ac-α-Aaa-NHMe, Aaa: Ala, 

Phe, Pro, valamint ezek β-homo-aminosavat tartalmazó Ac-β-HAaa-NHMe analógjai) 

előállítására és komplex spektroszkópiai vizsgálatára került sor (FT-IR, VCD, ECD, egyes 

esetekben Raman, ROA). A modellvegyületek teljes körű spektroszkópiai vizsgálatát több 

esetben is oldékonysági és spektrumszámítási problémák nehezítették, ezért nem minden 

vegyületről sikerült minden oldószerben (FT-IR, VCD: ACN-d3, DMSO-d6, DCM; ECD: 

ACN, H2O, TFE; Raman és ROA: H2O), spektrumot felvenni, illetve a mért és számolt 

spektrumokat interpretálni. 

Mivel a peptidek IR- és VCD-spektrumaiban az amidcsoportok rezgési átmenetei a 

legnagyobb intenzitásúak és érzékenyek a gerinckonformációra is, ezért dolgozatomban 

csak az Amid I-, II tartományok elemzésére szorítkozom. 

4.1.1. Szintetikus munka értékelése 

Oldatfázisú szintézissel eredményesen előállítottam 6 diamid modellvegyületet. Az 

előállított aminosavszármazékok analitikai jellemzését a 1. táblázatban tűntettem fel. 

Vegyület 
m/g 

T% 
Op./°C 

VRK 

Rf 

(eluens) 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért[M+H]+ 

Ac--Ala-NHMe 
0,82 

82 
184-186 0,32 (b) 

5,30 

(G3, I) 
143,2 159,2 

Ac--Phe-NHMe 
0,96 

93 
185-188 0,57 (b) 

23,22 

(G4, II) 
219,2 220,2 

Ac--Pro-NHMe 
1,15 

34 
104-106 0,42 (c) 

14,57 

(G3, II) 
169,2 170,2 

Ac--H-Ala-NHMe 
0,045 

13 
175-180 0,33 (b) 

14,08 

(G3, I) 
158,2 159,2 

Ac--HPhe-NHMe 
0,070 

12 
183-188 0,46 (b) 

17,14 

(G4, II) 
234,2 235,3 

Ac--HPro-NHMe 
0,12 

42 
98-101 0,50 (c) 

12,60 

(G2, II) 
184,2 185,2 

1. táblázat: Az előállított aminosavszármazékok analitikai jellemzése 
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4.1.2. Alanin-származékok szerkezetvizsgálata 

Az irodalmi áttekintésben már bemutattam az Ac-α-Ala-NHMe oldatfázisú FT-IR, 

VCD, ECD térszerkezetvizsgálatának eredményeit. A β-HAla vegyület esetén Kr- és Ar-

mátrixban mért mátrixizolációs IR- és VCD-vizsgálatokat végeztek eddig, ezért kutatásaim 

során az oldatfázisú spektroszkópiai vizsgálatokra összpontosítottam. Az  

Ac-β-HAla-NHMe ACN-d3-ben és DCM-ben rosszul oldódik, feltehetőleg aggregátumokat 

képez, ezért az FT-IR- és VCD-spektrumok felvételére DMSO-d6 oldószerben került sor. 

Korábbi vizsgálatok szerint az Ac-α-Ala-NHMe DMSO közegben C5 és C7 H-

kötéses kanyarszerkezetet alakít ki (βL, γL, δL, 9. ábra)
12
, míg az Ac-β-HAla-NHMe

14
 

esetén vákuumban a C6 és C8 H-kötéses konformerek dominálnak. Az ábrán szaggatott 

piros vonallal jelöltem a kialakuló intramolekuláris H-hidak helyzetét. 

A β-HAla diamid modellvegyület DMSO oldószermodellel végzett 

konformációanalíziséhez az irodalomban közölt
14
, vákuum állapotra számított 

geometriákból tovább optimalizáltam a szerkezeteket és kiszámítottam az elméleti 

spektrumokat. A konformerek elnevezése is a vákuum állapotra számított geometriák 

nevezéktanát követi.
14

 Ennek eredményeképpen DMSO-ban a C6 H-kötéses és a nyújtott 

konformerek dominálnak (9. ábra). A konformerek közül a legalacsonyabb energiájú B1 

konformer (C6 pszeudogyűrűs szerkezet) és a legmagasabb energiájú B6 konformer (C8 

pszeudogyűrűs szerkezet) tartalmaz intramolekuláris H-kötést, ezek 53,3 és 1,4%-os relatív 

gyakorisággal fordulnak elő. A többi 4 konformer (B10, B2, B5, B9) nyújtott szerkezetű. A 

vákuumban azonosított 12 konformerhez képest DMSO közegben csak 6 konformert 

kaptam, mely az oldószerhatásnak tudható be. A DMSO egy erősen H-akceptor 

(koordináló) tulajdonságú oldószer, így többnyire viszonylag nyílt térszerkezetű 

konformert stabilizál, melyben az oldószer-molekulák az amidcsoporthoz tudnak 

koordinálódni. Az Ac-α-Ala-NHMe esetén ez a konformer a βL, míg az Ac-β-HAla-NHMe 

esetén a B1 konformer. Az Ac-β-HAla-NHMe konformereinek szerkezeti paramétereit, 

relatív energiáit és a Boltzmann-faktorait az 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban azon 

konformereket tűntettem fel, melyek populáció értéke meghaladja az 1%-ot. 
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Konformer φ/° μ/° ψ/° G
 298 K

 pi/pi
 

B1 -141,7 -62,4 -132,5 0,00 0,533 

B10 -135,4 64,4 -129,3 3,04 0,156 

B2 -88,8 174,3 -80,9 3,64 0,123 

B5 -163,1 52,1 106,0 3,86 0,112 

B9 -134,0 56,4 79,4 5,30 0,063 

B6 -109,2 68,1 7,9 8,96 0,014 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (G

 298 K) kJ/mol-ban értendő. 
b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

2. táblázat: Az Ac-β-HAla-NHMe konformereinek releváns geometriai és termokémiai 

adatai (IEF-PCM: DMSO, B3LYP/6-31++G**)
a,b

 

Mind az IR-, mind a VCD-spektrumok esetén megfigyelhető a számított 

spektrumok kék eltolódása a mért spektrumokhoz képest (10. ábra). A számított IR-

spektrumok a sávok jelintenzitása tekintetében is eltérést mutatnak a mért spektrumokhoz 

képest. Ezen eltérések feltehetőleg a számolás során alkalmazott kvantumkémiai szint 

pontatlanságából adódnak. A mért és számított VCD-spektrumok az Amid II tartományban 

(1570-1500 cm
-1

) jó egyezést mutatnak, azonban Amid I tartományban (1700-1600 cm
-1

) 

nagyfokú eltérés tapasztalható, ami az Amid I módusok nem robusztus jellegével 

magyarázható. Az egyes konformerek Amid I-II rezgési módusainak robusztusság szerinti 

besorolását a 3. táblázat mutatja. 

     
 

 

   
 

 

   
 

 

9. ábra: Az Ac-α-Ala-NHMe (βL, γL, δL) és az Ac-β-HAla-NHMe (B1, B10, B2, B5, B9, B6) 

domináns konformereinek szerkezete DMSO-ban B3LYP/6-31++G** elméleti szinten 

  

βL γL δL 

B1 B10 B2 

B5 B9 B6 
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10. ábra: Az Ac-β-HAla-NHMe DMSO-d6 oldószerben mért IR (bal) és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

DMSO IEF-PCM oldószermodell mellett 
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Konformer 

Rezgési módus 
ν/cm

-1
 Rk Dk  

  
   

  
 /ppm 

B1 
     

ν55 1675,57 87,83 902,75 0,0973 9,73 

ν54 1666,04 27,30 1440,21 0,0190 1,90 

ν53 1567,93 -2,10 218,44 0,0096 0,96 

ν52 1540,66 21,45 2639,99 0,0081 0,81 

B10 
     

ν55 1687,18 56,27 2005,79 0,0281 2,81 

ν54 1680,57 9,93 566,82 0,0175 1,75 

ν53 1562,34 410,32 856,86 0,4789 47,89 

ν52 1552,74 -437,82 1170,48 0,3741 37,41 

B2 
     

ν55 1685,22 -12,63 520,59 0,0243 2,43 

ν54 1677,63 47,40 2094,34 0,0226 2,26 

ν53 1558,22 -160,15 1025,37 0,1562 15,62 

ν52 1546,11 157,88 1162,23 0,1358 13,58 

B5 
     

ν55 1680,06 112,22 917,99 0,1222 12,22 

ν54 1672,75 -184,71 1518,13 0,1217 12,17 

ν53 1570,02 255,05 559,58 0,4558 45,58 

ν52 1546,28 -156,63 1853,75 0,0845 8,45 

B9 
     

ν55 1685,2 207,51 967,42 0,2145 21,45 

ν54 1678,74 -235,67 1705,75 0,1382 13,82 

ν53 1563,34 59,86 1104,23 0,0542 5,42 

ν52 1553,73 -130,79 895,81 0,1460 14,60 

B6 
     

ν55 1664,66 -257,54 1735,09 0,1484 14,84 

ν54 1662,09 357,35 978,24 0,3653 36,53 

ν53 1602,55 -88,96 975,03 0,0912 9,12 

ν52 1557,71 14,74 824,70 0,0179 1,79 
a Dk: dipólerősség 10

-40esu2cm2-ben és Rk: rotátorerősség 10-44esu2cm2-ben kifejezve. 
b Robusztusság számítása a Góbi és Magyarfalvi definíció alapján.56

 

3. táblázat: Az Ac-β-HAla-NHMe konformerek Amid I-II rezgési módusainak 

robusztussága ( 
  

 /ppm) 

Az alanin-származékok oldatfázisú ECD-spektroszkópiai vizsgálatából további 

következtetéseket vonhatunk le az egyes oldószerekben kialakult ’konformerelegy’ 

összetételéről. Az oldatfázisú ECD-vizsgálatok eredményeit a 11. ábra mutatja be. 

Összehasonlítva az α- és a β-HAla származékok ECD-spektrumait, vízben és acetonitrilben 

egyezés látható, míg TFE-ben a spektrumok nagy eltérést mutatnak. Mindhárom 

oldószerben felvett spektrumban beazonosíthatók az amid kromofórra jellemző átmenetek: 

*←n, gyenge negatív sáv 230 nm körül és *← átmenet, negatív sáv 186-188 nm körül. 
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Az oldószerfüggő ECD-spektrumok alátámasztják az Ac-α-Ala-NHMe esetén kapott 

irodalmi adatokat, miszerint az *←n átmenethez tartozó ECD-sáv vörös eltolódást mutat 

az oldószer polaritásának csökkenésével.
15

 Korábbi kutatások kimutatták, hogy az α-Ala 

származék esetén apoláros közegben többnyire a C7 gyűrűs forma, míg poláros közegben a 

nyújtott szerkezetek vannak túlsúlyban. Hasonló tendenciát feltételezhetünk a β-HAla 

származék esetén is. Az Ac-β-HAla-NHMe ACN-ben mért és számolt spektruma 

sávalakban egyezést mutat, a sávok helye szempontjából a súlyozott összegspektrum 

kisfokú vörös eltolódást mutat a mért spektrumhoz képest. A mért spektrum és a B1-

konformer spektrumának sávalakbeli hasonlóságából arra következtethetünk, hogy a B1-

konformer (C6 pszeudogyűrűs szerkezet) ACN-ben is dominál. Ez alapján a többi 

konformer (főleg nyújtott szerkezetűek) hozzájárulása a mért spektrum kialakításában 

elenyészőnek tekinthető. 
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11. ábra: Az Ac-β-HAla-NHMe ACN-ben mért és számolt ECD-spektruma (bal), valamint 

az Ac-α-Ala-NHMe (A) és Ac-β-HAla-NHMe (B) mért ECD-spektrumai (jobb) 
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4.1.3. Fenil-alanin-származékok szerkezetvizsgálata 

A Phe-származékok diklórmetánban rosszul oldódnak, ezért az FTIR- és VCD-

spektrumokat DMSO-d6 és ACN-d3 oldószerben vettem fel. Az oldékonysági problémák 

oka lehet aggregátumok képződése, de a 0,04-0,2 mg/ml koncentrációtartományban mért 

abszorpciós sávok ezt nem támasztották alá. Az α-Phe-származék konformereinek releváns 

geometriai és termokémiai adatait a 4. táblázatban foglaltam össze, a feltűntetett 

konformerek populáció értéke meghaladja az 1%-ot. Míg acetonitrilben 5 konformert, 

addig DMSO közegben 8 konformert kaptam a konformációanalízis során. Elmondható, 

hogy mind DMSO-ban, mind ACN-ben a nyújtott konformerek dominálnak: βL(g–), βL(a) 

és DMSO-ban εL(g–), ezek együttes részaránya jóval nagyobb, mint az összes többi 

konformernek együttvéve. Az Ac-α-Phe-NHMe jellemző szerkezeteit a 12. ábra mutatja 

be. 

   
 

 

   
 

 

  
 

 

12. ábra: Az Ac-α-Phe-NHMe domináns konformereinek szerkezete ACN-ben és DMSO-

ban B3LYP/6-31++G** elméleti szinten 

  

εL(g+) δD(a) 

εL(g–) 

βL(g–) βL(a) γL(g–) 

γL(a) βL(g+) 
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Konformer φ/° ψ/° χ1/° χ2/° ΔG
 298 K pi/Σpi 

βL(a) -148,3 137,1 -174,4 -103,5 0,0 0,470 

βL(g–) -124,8 139,0 -64,3 96,3 0,8 0,334 

γL(g–) -85,8 71,0 -62,8 109,5 4,2 0,085 

γL(a) -86,2 82,6 -166,5 75,6 5,2 0,056 

βL(g+) -152,2 162,8 63,0 -86,8 5,8 0,045 

a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG
 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 
 

4. táblázat: Az Ac-α-Phe-NHMe konformereinek releváns geometriai és termokémiai 

adatai (IEF-PCM: ACN, B3LYP/6-31++G**)
a,b 

Konformer φ/° ψ/° χ1/° χ2/° ΔG
 298 K pi/Σpi 

εL(g–) -98,3 -5,3 -62,6 -69,4 0,0 0,325 

βL(a) -148,3 136,8 -174,4 -103,5 0,6 0,260 

βL(g–) -125,1 139,2 -64,3 -83,5 1,4 0,187 

εL(g+) -103,2 0,1 56,7 -97,4 3,1 0,093 

γL(g–) -85,8 71,0 -62,9 -71,1 4,6 0,051 

γL(a) -86,2 82,5 -166,5 -105,2 5,7 0,033 

βL(g+) -152,2 162,7 63,0 -86,8 6,1 0,027 

δD(a) -75,4 -32,1 -173,0 73,9 8,0 0,013 

a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG
 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 
 

5. táblázat:Az Ac-α-Phe-NHMe konformereinek releváns geometriai és termokémiai 

adatai (IEF-PCM: DMSO, B3LYP/6-31++G**)
a,b

 

Az ACN-ben és DMSO-ban felvett IR-spektrumok vizsgálata alapján látható, hogy 

a számított és mért spektrumok jelentős egyezést mutatnak (13. ábra és 14. ábra). Az 

egyes konformerek számolt, súlyozott IR-spektrumai alapján megállapíthatjuk, hogy a 

számolt és mért spektrumok tényleges sávkontúrját ACN-ben elsődlegesen a βL(a) és  

βL(g–), DMSO-ban pedig az εL(g–), βL(a), βL(g–) konformerek határozzák meg. A többi 

konformer hozzájárulása a sávok intenzitásához nem számottevő. Az α-Phe-származéknál 

mindkét oldószerben a mért és számolt VCD-spektrumok az Amid II (1570-1500 cm
-1

) 

tartományban teljesen megegyeznek, míg Amid I tartományban (1700-1600 cm
-1
) eltérés 

látható. Az eltérés magyarázata lehet a rezgési módusok nem robusztus jellege. Az egyes 

oldószerekben kapott konformerek Amid I-II rezgési módusainak robusztusság szerinti 

besorolását a 6. táblázat és 7. táblázat rögzíti. Egy másik lehetséges magyarázat az 

eltérésre, hogy az oldószerrel kialakult speciális kölcsönhatás miatt előfordulhat, hogy nem 

a PCM oldószermodellel számított energiasorrendnek megfelelő legstabilabb konformer a 

domináns, hanem egy nagyobb energiájú konformer. Mindkét oldószerben ez a nagyobb 

energiájú konformer a nyújtott szerkezetű βL(g–), melynek számított spektruma jó egyezést 

mutat a mért spektrummal. 
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13. ábra: Az Ac-α-Phe-NHMe ACN-d3 oldószerben mért IR (bal) és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

ACN IEF-PCM oldószermodell mellett 
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14. ábra: Az Ac-α-Phe-NHMe DMSO-d6 oldószerben mért IR (bal) és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

DMSO IEF-PCM oldószermodell mellett  
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Konformer 

Rezgési módus 
ν/cm

-1
 Rk Dk  

  
   

  
 /ppm 

βL(a) 
     

ν74 1699,48 -92,36 464,92 0,1987 19,87 

ν73 1672,23 151,21 2212,82 0,0683 6,83 

ν70 1570,17 70,68 578,08 0,1223 12,23 

ν69 1536,98 -75,83 1486,46 0,0510 5,10 

βL(g–) 
     

ν74 1700,12 139,73 256,35 0,5451 54,51 

ν73 1677,50 -171,91 2374,23 0,0724 7,24 

ν70 1566,37 138,19 775,35 0,1782 17,82 

ν69 1547,32 -28,24 1211,00 0,0233 2,33 

γL(g–) 
     

ν74 1698,74 37,23 1586,21 0,0235 2,35 

ν73 1669,17 -30,08 951,60 0,0316 3,16 

ν70 1581,72 63,49 955,60 0,0664 6,64 

ν69 1542,10 42,65 1076,57 0,0396 3,96 

γL(a) 
     

ν74 1704,76 74,45 1329,20 0,0560 5,60 

ν73 1672,19 -68,18 1028,79 0,0663 6,63 

ν70 1574,32 19,42 783,78 0,0248 2,48 

ν69 1538,56 37,96 1149,80 0,0330 3,30 

βL(g+) 
     

ν74 1702,34 168,51 452,64 0,3723 37,23 

ν73 1672,70 -70,94 2088,92 0,0340 3,40 

ν70 1573,01 48,63 536,41 0,0907 9,07 

ν69 1529,38 75,11 145,94 0,5147 51,47 
a Dk: dipólerősség 10

-40esu2cm2-ben és Rk: rotátorerősség 10
-44esu2cm2-ben kifejezve. 

b Robusztusság számítása a Góbi és Magyarfalvi definíció alapján.56

 

6. táblázat: Az Ac-α-Phe-NHMe ACN-ben számított konformerek (Boltzmann faktor˃0,05) 

Amid I-II rezgési módusainak robusztussága ( 
  

 /ppm) 
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Konformer 

Rezgési módus 
ν/cm

-1
 Rk Dk  

  
   

  
 /ppm 

εL(g–) 

     ν74 1698,78 -138,86 1404,90 0,0988 9,88 

ν73 1684,99 315,98 1185,09 0,2666 26,66 

ν70 1562,77 62,98 1012,44 0,0622 6,22 

ν69 1533,44 -275,65 904,67 0,3047 30,47 

βL(a) 
     

ν74 1698,94 -94,95 468,68 0,2026 20,26 

ν73 1671,52 155,16 2238,12 0,0693 6,93 

ν70 1570,22 71,13 583,69 0,1219 12,19 

ν69 1537,08 -76,87 1495,35 0,0514 5,14 

βL(g–) 
     

ν74 1699,50 139,02 263,21 0,5282 52,82 

ν73 1676,54 -171,61 2397,80 0,0716 7,16 

ν70 1566,48 141,64 773,26 0,1832 18,32 

ν69 1547,6 -30,65 1226,68 0,0250 2,50 

εL(g+) 
     

ν74 1698,11 -291,04 1418,74 0,2051 20,51 

ν73 1685,29 227,87 1178,17 0,1934 19,34 

ν70 1562,28 127,10 875,10 0,1452 14,52 

ν69 1532,16 -252,22 1652,46 0,1526 15,26 

γL(g–) 
     

ν74 1698,13 39,13 1595,59 0,0245 2,45 

ν73 1668,58 -31,76 963,49 0,0330 3,30 

ν70 1581,66 64,19 961,25 0,0668 6,68 

ν69 1542,06 42,19 1085,93 0,0389 3,89 
a Dk: dipólerősség 10

-40esu2cm2-ben és Rk: rotátorerősség 10-44esu2cm2-ben kifejezve. 
b Robusztusság számítása a Góbi és Magyarfalvi definíció alapján.56 
 

7. táblázat: Az Ac-α-Phe-NHMe DMSO-ban számított konformerek (Boltzmann 

faktor˃0,05) Amid I-II rezgési módusainak robusztussága ( 
  

 /ppm) 

Az Ac-β-HPhe-NHMe konformációanalízise során mindkét oldószerben egy C6 H-

kötéses szerkezet lett a legkisebb energiájú konformer, ennek előfordulási aránya ~40%. A 

második és harmadik helyen lévő konformerek (B10-1 nyújtott szerkezet, B1-2 β-

redőszerű szerkezet) is megjelennek mindkét oldószerben, ezek előfordulási aránya ~15% 

és ~10%. Összességében elmondható, hogy oldatfázisban az Ac-β-HPhe-NHMe jellemző 

konformerei a C6 és C8 H-kötéses (ún. pszeudo-γ-kanyar) szerkezetek, valamint egyéb 

nyújtott szerkezetek (15. ábra). 

Az Ac-β-HPhe-NHMe számolt és mért IR-spektrumai jó egyezést mutatnak 

mindkét oldószerben. Ezek alapján a legkisebb energiájú konformer, egy C6 H-kötéses 

szerkezetű konformer azonosítható mindkét oldószerben. A konformerek termokémiai 
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adatait a 8. táblázat és 9. táblázat tartalmazza. A β-HPhe-származék mért és számolt 

VCD-spektrumai között is fennáll az eltérés az Amid I tartományban. Ebben az esetben is 

az adott módusok nem robusztus jellegéből adódik az eltérés (16. ábra és 17. ábra). A 10. 

táblázat és 11. táblázat az ACN-ben és DMSO-ban számított konformerek Amid I-II 

rezgési módusainak robusztusságát mutatja be. A táblázatban az 5%-ot meghaladó 

populációjú konformereket tűntettem fel. 

 

    

 

    

 

   

 

     
 

 

15. ábra: Az Ac-β-HPhe-NHMe domináns konformereinek szerkezete ACN-ben és DMSO-

ban B3LYP/6-31++G** elméleti szinten 

  

B1-1 B1-1-60° B10-1 B1-2 

B5-2 B10-3 B3-1 B6-1 

B9-3 B5-1 B6-1-0° 

B9-2 B10-2 B6-2 B9-1 B9-3-120° 
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Konformer /° ψ/° μ/° χ1/° χ2/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

B1-1 -144,3 -60,2 -137,9 -171,6 -108,6 0,0 0,411 

B10-1 -140,5 65,2 -130,2 -172,1 -107,9 2,9 0,127 

B1-2 -121,7 -63,8 -138,3 -63,7 -82,7 3,7 0,093 

B1-1-60° -142,5 -53,2 -141,9 62,0 -82,2 3,7 0,091 

B5-2 -121,4 56,2 80,1 -62,0 -80,3 4,3 0,074 

B3-1 63,2 62,8 -135,1 -167,9 -105,6 5,7 0,041 

B10-3 -137,6 64,9 -128,7 62,6 -87,0 6,5 0,030 

B6-1 -110,4 68,7 8,0 -171,2 -108,5 6,8 0,026 

B9-3 -140,8 57,4 77,6 63,3 -85,8 7,2 0,023 

B5-1 -160,0 51,6 103,3 -172,1 -105,0 7,4 0,021 

B6-1-0° -109,2 69,2 7,4 -60,0 -72,3 7,4 0,020 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

8. táblázat: Az Ac-β-HPhe-NHMe konformereinek releváns geometriai és termokémiai 

adatai (IEF-PCM: ACN, B3LYP/6-31++G**)
a,b 

 

Konformer /° ψ/° μ/° χ1/° χ2/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

B1-1 -144,6 -137,8 -60,3 -171,5 -108,6 0,0 0,384 

B10-1 -140,0 -130,1 65,2 -172,1 -107,9 2,1 0,167 

B1-2 -122,3 -138,2 -63,8 -63,7 -83,0 3,3 0,101 

B9-2 -121,2 80,2 57,0 -62,5 -80,2 4,1 0,073 

B10-2 -124,6 -124,3 64,7 -63,0 -81,5 4,9 0,053 

B3-1 63,3 -134,9 62,9 -167,8 -105,6 5,7 0,038 

B10-3 -137,3 -128,8 64,9 62,6 -87,0 5,8 0,036 

B6-1 -110,4 7,9 68,8 -171,2 -108,6 6,3 0,030 

B9-3 -140,7 77,6 57,6 63,4 -85,9 6,6 0,027 

B5-1 -160,0 103,3 51,6 -172,1 -105,1 6,8 0,025 

B6-2 -109,3 7,5 69,3 -60,2 -72,4 6,8 0,024 

B9-1 -151,5 87,8 56,8 -171,2 -108,2 7,7 0,017 

B9-3-120° -159,5 104,6 52,2 64,1 -84,4 8,7 0,011 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

9. táblázat: Az Ac-β-HPhe-NHMe konformereinek releváns geometriai és termokémiai 

adatai (IEF-PCM: DMSO, B3LYP/6-31++G**)
a,b 
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16. ábra: Az Ac-β-HPhe-NHMe ACN-d3 oldószerben mért IR (bal) és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

ACN IEF-PCM oldószermodell mellett 
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17. ábra: Az Ac-β-HPhe-NHMe DMSO-d6 oldószerben mért IR (bal) és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

DMSO IEF-PCM oldószermodell mellett  



43 

 

Konformer 

Rezgési módus 
ν/cm

-1
 Rk Dk  

  
   

  
 /ppm 

B1-1 
     

ν81 1677,76 24,71 925,68 0,0267 2,67 

ν80 1668,21 45,73 1312,56 0,0348 3,48 

ν77 1568,88 38,83 285,87 0,1358 13,58 

ν76 1538,17 -22,68 2562,68 0,0089 0,89 

B10-1 
     

ν81 1687,17 27,31 2215,65 0,0123 1,23 

ν80 1683,37 -45,38 227,33 0,1996 19,96 

ν77 1562,00 454,15 876,89 0,5179 51,79 

ν76 1552,94 -487,99 1261,53 0,3868 38,68 

B1-2 
     

ν81 1679,70 177,63 839,98 0,2115 21,15 

ν80 1672,55 -59,00 1381,85 0,0427 4,27 

ν77 1569,62 105,19 302,08 0,3482 34,82 

ν76 1543,45 -25,91 2383,25 0,0109 1,09 

B1-1-60° 
     

ν81 1680,18 131,67 835,76 0,1575 15,75 

ν80 1669,15 -40,51 1376,21 0,0294 2,94 

ν77 1567,80 54,72 148,17 0,3693 36,93 

ν76 1541,28 41,74 2858,72 0,0146 1,46 

B5-2 
     

ν81 1686,70 583,94 619,65 0,9424 94,24 

ν80 1684,63 -603,55 1976,84 0,3053 30,53 

ν77 1561,83 10,92 1173,44 0,0093 0,93 

ν76 1553,45 -52,31 682,63 0,0766 7,66 
a Dk: dipólerősség 10

-40esu2cm2-ben és Rk: rotátorerősség 10
-44esu2cm2-ben kifejezve. 

b Robusztusság számítása a Góbi és Magyarfalvi definíció alapján.56 


10. táblázat: Az Ac-β-HPhe-NHMe ACN-ben számított konformerei (populáció˃5%) Amid 

I-II rezgési módusainak robusztussága ( 
  

 /ppm) 
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Konformer 

Rezgési módus 
ν/cm

-1
 Rk Dk  

  
   

  
 /ppm 

B1-1 
     

ν81 1677,19 23,94 931,79 0,0257 2,57 

ν80 1667,41 47,49 1325,89 0,0358 3,58 

ν77 1569,01 37,14 287,48 0,1292 12,92 

ν76 1538,17 -20,50 2579,37 0,0079 0,79 

B10-1 
     

ν81 1686,10 18,02 2227,47 0,0081 0,81 

ν80 1682,31 -37,64 245,66 0,1532 15,32 

ν77 1562,42 448,48 889,05 0,5044 50,44 

ν76 1553,18 -483,35 1265,12 0,3821 38,21 

B1-2 
     

ν81 1679,05 175,97 845,97 0,2080 20,80 

ν80 1671,66 -58,34 1397,14 0,0418 4,18 

ν77 1569,84 102,42 300,40 0,3409 34,09 

ν76 1543,60 -22,74 2404,45 0,0095 0,95 

B9-2 
     

ν81 1681,11 672,15 576,46 1,1660 116,60 

ν80 1684,02 -691,35 2057,26 0,3361 33,61 

ν77 1563,09 2,18 1187,81 0,0018 0,18 

ν76 1554,54 -44,16 680,49 0,0649 6,49 

B10-2 
     

ν81 1688,97 -56,68 2365,89 0,0240 2,40 

ν80 1683,25 211,87 102,07 2,0757 207,57 

ν77 1561,46 502,84 1029,14 0,4886 48,86 

ν76 1553,07 -515,15 936,49 0,5501 55,01 
a Dk: dipólerősség 10

-40esu2cm2-ben és Rk: rotátorerősség 10
-44esu2cm2-ben kifejezve. 

b Robusztusság számítása a Góbi és Magyarfalvi definíció alapján.56 


11. táblázat: Az Ac-β-HPhe-NHMe DMSO-ban számított konformerei (populáció˃5%) 

Amid I-II rezgési módusainak robusztussága ( 
  

 /ppm) 

Az α- és a β-HPhe származékok ECD-spektrumai mindhárom oldószerben egyezést 

mutatnak (18. ábra). A mért spektrumokon a domináns aromás jelek átfednek az amid 

kromofor sávjaival, ami a számolt spektrumok interpretálásában nehézségeket okoz, ezért 

nem térek ki a Phe-származékok számolt ECD-spektrumainak tárgyalására. 
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18. ábra: Az Ac-α-Phe-NHMe (A) és Ac-β-HPhe-NHMe (B) mért ECD-spektrumai 

 

4.1.4. Prolin-származékok szerkezetvizsgálata 

A diamid modellvegyületek közül az Ac-α-Pro-NHMe és Ac-β-HPro-NHMe 

vegyületeket sikerült a legrészletesebb vizsgálatnak alávetni. Ezeknél a modelleknél FTIR, 

oldat- és szilárdfázisú ECD és VCD, vizes közegben kivitelezett Raman- és ROA-

spektroszkópiai, valamint röntgenkrisztallográfiás szerkezetvizsgálat is történt, melyek – 

kvantumkémiai számításokkal kiegészítve – bizonyították az α-Pro és β-HPro diamid 

rendszerek szignifikánsan eltérő konformációs viselkedését különböző környezetekben.
38,91

 

Az izolált Ac-α-Pro-NHMe geometriai optimalizációja B3LYP/6-31++G** 

elméleti szinten 7 konformert eredményezett. Ezen konformerek közül két konformer 

azonosítható vákuumban, mindkét konformer γ-kanyar-szerkezetű, csak a pirrolidin-gyűrű 

állásában különböznek egymástól (tγL–, tγL+). A nagy energiájú konformerek (cαL–, cαL+, 

tαL+) mindegyikének a populációja 0,1%. A konformerek szerkezetét a 20. ábra mutatja 

be, míg a konformerekre jellemző paramétereket (torziós szögek, Boltzmann eloszlás, 

Gibbs-féle szabadentalpia értékek) a 12. táblázatban összesítettem. 

A röntgenkrisztallográfiai adatok (19. ábra, A) szerint kristályos állapotban az 

egyedi Ac-α-Pro-NHMe molekulák geometriája megfelel egy az α-helikális 

konformációhoz közel álló tαL– konformerének (ω=-177,8°, φ=-74,9°, ψ=-15,8°, 

χ1=26,9°). Vizsgálataink alapján poláris oldószerekben (ACN, DMSO) és vizes oldatban 

szintén ez a legstabilabb, legnagyobb populációval rendelkező konformer (20. ábra). A 
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vizsgáltak közül a legkevésbé poláris oldószerben (DCM) a legnagyobb populációval 

rendelkező konformer a C7 intramolekuláris H-kötéssel stabilizált γ-kanyar-szerkezet (tγL). 

Megjegyzendő, hogy a poláris oldószerekben legstabilabb és kristályszerkezetben 

azonosított tαL– konformer a számítások szerint vákuumban nem stabil, geometriai 

optimalizáció során ugyanis a tγL– konformerbe (γ-kanyar) konvergál. 

   

  

19. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe (A) és Ac-β-HPro-NHMe (B) röntgenkrisztallográfiai 

szerkezete 

 

 
 

 

 
 

 

 

20. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe konformerei (IEF-PCM, B3LYP/6-31++G**) 

  

cεL+ cαL+ 

cεL– cαL– 

tγL+ 

tαL– tγL– 

tαL+ 

tεL– 

tεL+ 

A B 
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Konformer ω/° φ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

tγL– -172,5 -83,6 70,3 31,3 0,00 0,907 

tγL+ -173,9 -81,7 77,2 -13,4 5,70 0,089 

cαL– 9,9 -91,4 -5,0 31,7 15,90 0,001 

cαL+ 8,0 -79,3 -18,4 -22,2 15,90 0,001 

tαL+ -171,0 -77,5 -11,7 -22,9 17,40 0,001 

cεL+ -0,2 -61,1 145,4 -23,3 22,80 0,000 

cεL– 0,8 -76,1 145,9 31,7 23,20 0,000 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

12. táblázat: Az Ac-α-Pro-NHMe jellemző paraméterei (vákuum, B3LYP/6-31++G**)
a,b 

Vizsgáltam az oldószer hatását a konformerek eloszlására, ezért a geometriai 

optimalizálást IEF-PCM oldószermodellben is elvégeztem, három oldószerre (ACN, 

DMSO, DCM). Az egyes oldószerekben a konformerek számolt geometriai adatait, Gibbs-

féle szabadentelpia és populáció értékeit a 13. táblázat, 14. táblázat, 15. táblázat 

prezentálja. Jelentős különbségeket fedezhetünk fel a gázfázisú és az oldatfázisú 

konformációanalízis eredményei között. Többek között oldatfázisban 10 konformer 

adódott (20. ábra), mert vákuumban a tεL– és tαL– konformerek a geometriai optimalizáció 

során a tγL– konformerbe (γ-kanyar) konvergálnak. Ezen kívül az is elmondható, hogy a 

cisz konformációk jóval kedvezményezettebbek minden oldószerben, mint vákuumban. 

Mindhárom oldószerben transz Ac-Pro amidkötésű konformerek dominálnak, ezek közül 

ACN-ben és DMSO-ban a legkisebb energiájú konformer a tαL–, DCM-ban pedig a tγL–. A 

konformerek relatív gyakorisága és a jellemző Gibbs-féle szabadentalpiák tekintetében a 

DCM-ban kapott eredmények eltérnek a másik két oldószerben számolt eredményektől. Ez 

azzal magyarázható, hogy a DCM a legapolárosabb a három oldószer közül, ezért várható 

a H-kötéssel stabilizált szerkezetek növekvő aránya. A korábbi tanulmányok is kimutatták, 

hogy poláros közegben a cisz peptidkötéses konformerek a jellemzőek.
30
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Konformer ω/° φ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

tαL– -171,8 -83,8 -12,1 29,3 0,00 0,309 

tεL– -178,2 -72,0 146,9 28,1 1,60 0,164 

tγL– -171,5 -84,0 64,1 31,6 1,80 0,149 

tεL+ -179,1 -61,8 141,9 -24,5 2,60 0,106 

cαL– 9,6 -90,2 -7,3 31,9 3,00 0,091 

tαL+ -173,6 -71,6 -24,1 -24,5 4,20 0,057 

cεL– 1,3 -78,3 153,1 31,3 4,50 0,051 

tγL+ -172,8 -82,1 71,7 -14,4 5,70 0,031 

cαL+ 6,4 -76,4 -20,6 -22,1 6,00 0,027 

cεL+ -1,0 -62,3 148,1 -23,8 7,50 0,015 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

13. táblázat: Az Ac-α-Pro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: ACN, B3LYP/6-

31++G**)
a,b 

Konformer ω/° φ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

tαL– -171,0 -83,0 -15,7 28,4 0,0 0,315 

tεL– -178,2 -73,1 148,2 28,9 1,6 0,165 

tγL– -171,7 -83,9 64,6 31,6 2,1 0,137 

tεL+ 179,8 -62,0 143,3 -23,6 2,6 0,110 

cαL– 8,9 -88,9 -8,2 31,8 3,0 0,092 

tαL+ -174,0 -69,1 -29,7 -25,8 4,1 0,059 

cεL– 0,9 -75,7 152,5 31,0 4,5 0,052 

tγL+ -174,0 -81,7 77,3 -14,3 5,9 0,029 

cαL+ 5,3 -74,6 -22,4 -22,5 6,2 0,026 

cεL+ -1,6 -61,8 146,5 -23,8 7,4 0,016 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

14. táblázat: Az Ac-α-Pro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: DMSO, B3LYP/6-

31++G**)
a,b

 

Konformer ω/° φ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

tγL– -171,7 -83,9 64,6 31,6 0,0 0,311 

tαL– -171,0 -83,0 -15,7 28,4 0,6 0,242 

tεL– -178,2 -73,1 148,2 28,9 3,0 0,091 

cαL– 8,9 -88,9 -8,2 31,8 3,2 0,084 

tεL+ 179,8 -62,0 143,3 -23,6 3,7 0,069 

tγL+ -174,0 -81,7 77,3 -14,3 4,5 0,051 

cεL– 0,9 -75,7 152,5 31,0 5,3 0,036 

tαL+ -174,0 -69,1 -29,7 -25,8 5,5 0,034 

cαL+ 5,3 -74,6 -22,4 -22,5 5,9 0,028 

cεL+ -1,6 -61,8 146,5 -23,8 8,9 0,008 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

 

15. táblázat: Az Ac-α-Pro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: DCM, B3LYP/6-

31++G**)
a,b

 

A prolin származékok spektroszkópiai vizsgálata között szerepeltek vízben végzett 

Raman- és ROA spektroszkópiai mérések is, ezért a konformációanalízisre vizes közegben 

is sor került. A másik három oldószerhez hasonlóan vizes közegben is 10 konformert 

azonosítottam az Ac-α-Pro-NHMe esetén. A konformerek relatív gyakorisága és a 
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geometriai tulajdonságok szempontjából hasonlóság fedezhető fel a DMSO-ban kapott 

eredményekkel (16. táblázat). Vizes közegben és DMSO-ban is az αL és az εL (poliprolin 

II-szerű) szerkezetek a kedvezményezettek és a cisz Ac-Pro peptidkötésű konformerek 

összességében ~19%-os gyakorisággal fordulnak elő. A legjelentősebb különbség, hogy a 

tγL– conformer vizes közegben csak a negyedik helyen szerepel, míg DMSO-ban a 

harmadik a konformerek közti energiasorrendben. 

Konformer ω/° φ/° ψ/° χ1/° ΔG 298 K pi/Σpi 

tαL– -172,0 -83,4 -12,3 29,1 0,0 0,336 

tεL– -178,0 -72,4 148,4 28,1 1,6 0,179 

tεL+ -178,8 -62,0 142,8 -24,5 2,7 0,114 

tγL– -171,6 -84,0 65,0 31,6 2,9 0,105 

cαL– 9,6 -90,2 -7,4 31,8 3,3 0,089 

cεL– 1,3 -78,0 153,8 31,1 4,3 0,060 

tαL+ -173,7 -71,4 -24,2 -24,5 4,6 0,052 

tγL+ -172,8 -82,2 72,9 -14,3 6,7 0,023 

cαL+ 6,5 -76,4 -20,8 -22,1 6,7 0,022 

cεL+ -0,8 -63,0 148,7 -23,6 7,0 0,020 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 
 

16. táblázat: Az Ac-α-Pro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: H2O, B3LYP/6-

311++G**)
a,b

 

Az Ac-β-HPro-NHMe esetén a konformerek nevezéktana megegyezett a korábbi 

cikkben
38

 leírt nevezéktannal. A Góbi és munkatársai által kapott eredményekkel 

megegyezve 298 K-en 20 minimumot azonosítottam vákuumban az Ac-β-HPro-NHMe 

potenciális energia felületén. A konformerek termomechanikai adatatit a 17. táblázat 

tartalmazza. A spektrumokban az 1%-nál nagyobb populációval rendelkező konformerek 

azonosíthatóak, ezért csak ezeket a konformereket tűntettem fel (21. ábra). A két fő 

konformer, a C8 H-kötéses kanyar konformációk (Bt– és Bt+) összesen 69%-ban vannak 

jelen. Egyéb C8 H-kötéses kanyarszerkezetek az At+ (11,8%), At– (6,4%), Dt– (4,6%), és 

Dt+ (0,5%) konformerek. 
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21. ábra: Az Ac-β-HPro-NHMe konformerei (Boltzmann faktor> 0,01) vákuumban 

Konformer ω/° φ/° μ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

Bt– -177,2 -72,9 134,7 -69,5 30,6 0,0 0,519 

Bt+ -177,4 -64,2 131,7 -73,5 -25,9 2,7 0,173 

At+ -176,1 -54,7 -45,8 105,1 -28,0 3,7 0,118 

At– -173,9 -62,0 -43,6 103,2 22,9 5,2 0,064 

Dt– -170,9 -103,5 72,5 8,9 37,2 6,0 0,046 

Cc– 4,7 -89,3 168,1 137,3 33,2 6,5 0,038 

Et– -179,3 -69,3 -65,7 -140,5 26,2 9,5 0,011 

Cc+ 3,8 -73,7 175,9 138,9 -19,4 10,0 0,009 

Ic– 4,6 -89,1 171,8 -112,0 33,6 10,3 0,008 

Dt+ -170,6 -103,4 73,6 7,8 -3,8 11,4 0,005 

Fc– 5,1 -104,7 69,7 -117,1 36,6 11,8 0,004 

Gt– -178,0 -89,3 43,4 89,2 35,0 14,8 0,001 

Fc+ 6,5 -105,2 70,4 -114,7 1,1 16,5 0,001 

Hc– 5,7 -87,7 -64,8 84,0 30,3 16,6 0,001 

Kc+ 7,6 -75,3 -64,3 64,8 -21,8 19,0 0,000 

Hc+ 7,6 -75,3 -64,3 64,7 -21,8 19,0 0,000 

Gt+ -177,4 -89,5 53,3 82,5 -6,9 20,0 0,000 

Jc– 6,1 -100,8 62,1 92,1 92,1 24,1 0,000 

Kc– 6,1 -78,2 -61,5 -111,2 30,9 25,9 0,000 

Jc+ 8,8 -92,3 71,7 86,1 -8,3 28,3 0,000 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG 298 K) kJ/mol-ban értendő. 
b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

17. táblázat: Az Ac-β-HPro-NHMe jellemző paraméterei (vákuum, B3LYP/6-31++G**)
a,b

 

Az Ac-β-HPro-NHMe röntgenkrisztallográfiával kapott geometriája (19. ábra, B) 

nem egyezik sem az oldatfázisban, sem pedig az alacsony hőmérsékletű Ar- és Kr-

mátrixban korábban valószínűsített konformerekével. A röntgen-kristálygeometriát a 

At+ Bt+ Cc+ Dt+ 

At– Bt– Cc– Dt– 

Et– Fc– Gt– Hc– 

Fc+ Ic– 
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torziós szögek alapján (ω=-179,0°, φ=-78,6°, μ=172,0°, ψ=125,4°, χ1=32,7°) Ct– 

konformernek kellene nevezni, de ha ezt a kristályszerkezetben kapott geometriát 

optimalizáljuk vákuumban, akkor a Bt– konformert kapjuk. Kristályban az egyes 

molekulákat intermolekuláris N–H···O hidrogénkötések tartják össze, szálszerű struktúrát 

alkotva, az Ac-β-HPro amidkötés konformációja transz. 

Az Ac-β-HPro-NHMe esetén az oldatfázisú számítások két oldószerben történtek, 

ACN-ben és H2O-ben. A konformerek populációját ACN-ben újraszámoltam Gaussian 

G09 programcsomaggal. Az ACN-ben és H2O-ben végzett konformációanalízis 

eredményeit a 18. táblázat mutatja be. Vizes közegben az Ac-β-HPro-NHMe 20 

konformerből álló elegyet képez, melyből 11 konformer populációja haladja meg az 1%-ot. 

A konformerek sorrendje vízben nagyfokú eltérést mutat a vákuumban kapott sorrendhez 

(17. táblázat) képest. A kvantumkémiai számítások szerint az Ac-β-HPro-NHMe esetében 

a vizes közeg erősen indukálja az N-terminálison cisz amidkötéseket tartalmazó 

konformerek kialakulását, ellentétben az α-aminosavegységet tartalmazó Ac-Pro-NHMe 

diamiddal. A cisz amidkötéses konformerek összességében több mint 62%-ban vannak 

jelen. Vízben a legstabilabb konformer (Cc–) cisz Ac-β-HPro peptidkötést tartalmaz, 

ugyanezt a C8 intramolekuláris H-kötést kialakítani nem képes konformert találták 

korábban dominánsnak DMSO és ACN oldatban is.
38

 A vizes közegben végzett számolás e 

konformernek az előfordulását 47% körül becsülte, míg vákuumban ez csak ~3% volt. A 

második legnagyobb arányban jelenlevő konformer a Bt–, ~18%-os előfordulási aránnyal, 

vákuumban ez a C8 H-kötéses konformer volt a fő konformer. 
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Konformer ω/° φ/° μ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

Cc– 3,5 -88,7 169,6 131,0 34,0 0,0 0,399 

Bt– -177,3 -74,4 129,4 -61,0 31,5 1,4 0,227 

Dt– -170,1 -102,9 76,2 0,3 37,5 3,4 0,103 

Bt+ -178,0 -64,9 128,0 -64,6 -24,7 4,6 0,063 

Cc+ 0,8 -71,2 176,3 128,0 -19,4 4,8 0,056 

Ic– 3,5 -89,0 175,7 -97,4 34,7 6,2 0,033 

Fc– 4,0 -103,3 69,6 -116,6 37,2 6,9 0,024 

Gt– -174,4 -94,8 54,9 90,6 34,9 7,7 0,018 

At+ -176,0 -55,4 -47,4 96,6 -28,7 7,7 0,018 

At– -174,2 -75,6 -65,3 88,9 27,5 7,8 0,017 

Et– -176,9 -74,2 -62,7 -105,2 29,3 9,3 0,009 

Dt+ -169,9 -102,5 76,2 1,0 -4,4 9,7 0,008 

Jc– 2,9 -99,6 60,9 91,9 36,7 10,4 0,006 

H'c– 7,9 -81,5 -66,6 86,7 29,9 10,6 0,005 

Fc+ 4,7 -104,7 69,5 -117,8 5,0 10,9 0,005 

Gt+ -174,6 -91,7 64,3 85,1 -9,8 12,2 0,003 

Kc– 4,3 -77,2 -58,9 -105,7 31,0 12,6 0,002 

H'c+ 1,5 -72,9 -50,7 120,7 -17,1 14,6 0,001 

Jc+ 3,2 -99,8 65,0 90,0 0,6 15,4 0,001 

Kc+ -0,9 -65,6 -54,2 -107,9 -20,1 17,7 0,000 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

18. táblázat: Az Ac-β-HPro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: ACN, B3LYP/6-

31++G**)
a,b 

Konformer ω/° φ/° μ/° ψ/° χ1/° ΔG

 298 K pi/Σpi 

Cc– 3,5 -88,8 169,9 130,9 34,0 0,0 0,476 

Bt– -177,5 -74,2 129,4 -61,0 31,4 2,4 0,181 

Cc+ 1,1 -71,6 176,0 129,7 -19,2 4,9 0,066 

Dt– -170,3 -102,7 76,3 1,1 37,4 4,9 0,066 

Bt+ -178,0 -69,9 128,1 -64,7 -24,7 5,4 0,053 

Fc– 4,3 -103,9 68,7 -115,3 37,2 7,0 0,028 

Ic– 3,6 -89,1 176,1 -96,6 34,7 7,1 0,027 

At– -174,5 -75,8 -65,8 89,0 27,5 7,9 0,020 

Gt– -174,3 -94,9 58,6 90,8 34,9 7,9 0,019 

At+ -176,1 -55,9 -47,6 96,9 -28,4 8,7 0,014 

Et– -176,8 -74,5 -62,5 -104,8 29,2 9,1 0,012 

Jc– 2,8 -100,0 60,5 92,7 36,7 9,8 0,009 

Dt+ -170,0 -102,3 76,4 1,8 -4,3 10,7 0,006 

Fc+ 4,6 -105,5 68,7 -117,7 7,2 10,7 0,006 

H'c– 7,9 -81,6 -66,8 87,1 29,8 11,7 0,004 

Gt+ -174,4 -92,0 64,3 85,7 -9,4 12,1 0,004 

H'c+ 2,1 -73,1 -49,8 122,1 -17,3 12,1 0,004 

Kc– 4,1 -77,2 -58,6 -105,8 31,0 12,9 0,003 

Kc+ -0,7 -66,0 -54,5 -108,0 -20,0 17,1 0,000 

Jc+ 3,0 -99,7 64,9 90,2 0,6 21,7 0,000 
a A Gibbs-féle szabadentalpia (ΔG


 298 K) kJ/mol-ban értendő. 

b A Boltzmann faktorokat (pi/pi) G 298 K-ből számoltam. 

19. táblázat: Az Ac-β-HPro-NHMe jellemző paraméterei (IEF-PCM: H2O, B3LYP/6-

311++G**)
a,b
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Fontos eredménynek tekinthető mindkét prolinszármazék esetén, hogy a szilárd 

fázisban (KCl pasztilla) mért ECD-spektrumok (22. ábra A, B) jó egyezést adtak a 

röntgenkrisztallográfiával kapott geometriákra TD-DFT-módszerrel számolt 

spektrumokkal, tehát egyetlen szerkezethez rendelhetők. Az α-Pro vegyület esetén ez a 

tαL– konformer, a β-HPro származék esetén az úgynevezett Ct– konformer. A tαL– 

konformer csak oldatfázisban (ACN, DMSO, H2O) dominál, mert vákuumban ez egy nem 

stabil koformer. Ugyanez mondható el a Ct– konformerről is, ami szintén nem stabil 

vákuumban. Az Ac-α-Pro-NHMe mért ECD-spektrumában az n* és a * 

átmenethez tartozó ECD-sávok átfedéséből egy széles átlapoló negatív sáv képződött, ez az 

ACN-ben mért ECD-spektrumhoz hasonló sávalakot mutat. Az Ac-β-HPro-NHMe szilárd 

fázisban mért ECD-spektruma nagyfokú eltérést mutat az α-Pro származék spektrumától, 

megfigyelhető benne egy negatív sáv 202 nm-en és egy pozitív sáv 184 nm környékén. 
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22. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe (A) és az Ac-β-HPro-NHMe (B) mért szilárdfázisú ECD-

spektruma (KCl pasztilla) és a Röntgen-szerkezet alapján szimulált ECD-spektrumok 

(B3LYP/DGDZVP) 

 

Összehasonlítva az Ac-α-Pro-NHMe mért ECD-spektrumát (23. ábra, A) az egyes 

konformerek súlyozott, számított spektrumával kijelenthető, hogy több konformer együttes 

jelenléte látható ACN oldószerben. A KCl pasztillában felvett ECD-spektrummal 

ellentétben ACN-ben a két elektronátmenethez két sáv rendelhető. A súlyozott 

összegspektrum jó egyezést mutat a mért spektrummal. A konformerek számított 

spektrumai közül, egy kisebb energiájú konformer, a tγL– konformer spektruma mutatja a 

legnagyobb egyezést. Feltételezhetően ACN-ben a számolások alulbecslik ennek a 

konformernek a populációját. Az intenzitásbeli eltérések magyarázhatók a számolás 

bizonytalanságával, értve ez alatt az IEF-PCM oldószermodell korlátait. 

A B 

A B 
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Az Ac--HPro-NHMe ACN-ben mért ECD-spektrumát (23. ábra, B) 

összehasonlítva a számolt spektrumokkal jól látható, hogy a mért spektrum sávalakja a Bt– 

konformer számolt, súlyozott spektrumával jobb egyezést mutat, mint a legkisebb 

energiájú Cc– konformer spektrumával. Teljes egyezés figyelhető meg Bt– számított 

spektruma és a mért spektrum között, amiből arra következtethetünk, hogy csak a Bt– 

konformer dominál a spektrum kialakításában és más konformer nem azonosítható rajta 

kívül. A fő konformer számított spektruma mind a sávok előjelében, mind a sávok 

intenzitásában eltérést mutat a mért spektrumtól. Ennek magyarázata az lehet, hogy 

speciális kölcsönhatás alakul ki az oldószer molekulákkal, ezért nem a legkisebb energiájú 

konformer dominál, hanem egy nagyobb energiájú konformer. 
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23. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe (A) és az Ac-β-HPro-NHMe (B) mért oldatfázisú ECD-

spektruma és a domináns konformerek számított spektrumai (IEF-PCM: ACN, B3LYP/6-

311++G**) 

A metiléncsoport beépítése az aminosavakba jelentős hatással van az 

aminosavszármazék oldatbeli konformációjára. Ez a hatás megfigyelhető a 

prolinszármazékok esetén is (23. ábra), ahol nagyfokú eltérés tapasztalható az -Pro és -

Pro származékok mért ECD-spektrumai között. 

Sajnos a hasonlóság a szilárdfázisú mért (lásd 25. ábra, 26. ábra) és számított 

VCD spektrumok esetén nem mondható el (az utóbbiak dolgozatomban nem kerülnek 

bemutatásra). A vákuumban számított spektrumok és a KBr-ban mért spektrumok 

összehasonlítása egyértelműen rávilágított arra, hogy a szilárd fázisban (KBr) mért VCD-

A B 

A B 
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spektrum nem rendelhető egyetlen szerkezethez, csakis több konformerhez. Ez ellentétben 

áll azzal, amit a szilárdfázisú ECD-spektrumok esetén láttunk. Általánosságban 

elmondható, hogy a rezgési spektrumok számítása kizárólag optimalizált geometriájú 

szerkezetekből lehetséges, ellentétben az ECD-spektrumokkal. Ennek eredményeképpen 

számításokat végeztem (elméleti szint: DFT/B3LYP/6-31++G** vákuumban) a röntgen 

kristályszerkezetből származtatott intermolekuláris H-kötéssel stabilizált trimer egységekre 

(24. ábra). A trimer szerkezetekre számított VCD spektrumok–melyeket dolgozatomban 

nem mutatok be–nagyfokú eltérést mutattak elsősorban az Amid I tartományban a mért 

spektrumokhoz képest. Ez magyarázható egyrészt azzal, hogy a vákuum állapot nem tudja 

pontosan a kristálykörnyezetet szimulálni/mimikálni, másrészt az optimalizálást követően 

a kiindulási geometriák megváltoztak, az Ac-α-Pro-NHMe esetén gyengültek a H-kötések 

a trimer szerkezetben, míg az Ac-β-HPro-NHMe esetén erősödtek. Feltételezhető, hogy a 

szilárdfázisban mért VCD-spektrumban nem az egyedi molekulák, hanem a kristályban 

levő szupramolekuláris struktúra sajátosságai tükröződnek. Ez azt is jelenti, hogy flexibilis 

diamidok szilárdfázisú VCD-spektrumának értelmezése kellő körültekintést igényel.
92

 

  

 

24. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe (A) és az Ac-β-HPro-NHMe (B) „redukált” röntgen-

kristálygeometriája 
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25. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe mért szilárdfázisú IR (bal)- és VCD-spektruma (jobb) 

A B 
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26. ábra: Az Ac-β-HPro-NHMe mért szilárdfázisú IR (bal)- és VCD-spektruma (jobb) 

Az α-Pro modellvegyület esetén a KBr-pasztillában mért IR- és VCD-spektrum 

hasonlóságot mutat az ACN-d3-ban mért spektrummal, bár kisebb különbségek azért 

felfedezhetők úgy, mint az Amid I tartományban jobban elkülönülő sávok és a VCD-sávok 

intenzitása közti különbség az oldatfázisban mért spektrumokhoz képest. 

Érdekes különbségek fedezhetők fel a β-HPro modellvegyület szilárd- (26. ábra) és 

oldatfázisú rezgési spektrumai között.
38

 Ezek az eltérések a VCD-spektrumok esetén 

kisebbek, mint az IR-spektrumoknál. A KBr-ban mért IR-spektrum Amid I elnyelési sávja 

egybefüggő, széles sávot mutat, szemben az oldatfázisban tapasztalt két, tisztán elkülönülő 

sávval. A KBr-ban mért VCD-spektrumban az Amid I tartományban két sávval több 

jelenik meg (1690 és 1668 cm
-1
) és a pozitív couplet kissé felfelé tolódott az oldatban mért 

spektrum sávjaihoz képest. A szilárdfázisban mért VCD-spektrum Amid II tartománya 

nem különíthető el teljesen az Amid I tartománytól, mert a sávok felfelé tolódtak. 

A továbbiakban az Ac-α-Pro-NHMe származék oldatfázisú IR- és VCD-

spektroszkópiai vizsgálatának eredményeit szeretném részletesen bemutatni. Az ACN-d3 

közegben mért IR-spektrumban az Amid I tartományban két sáv jelenik meg 1672 cm
-1

-nél 

és 1652 cm
-1

-nél, ezek a C-terminális és az N-terminális amid csoportok módusaihoz (C=O 

nyújtási rezgések) rendelhetők hozzá. A C-terminális Amid II módusa közepes intenzitású 

IR-sávként mutatkozik 1536 cm
-1

-nél. A VCD-spektrumban az Amid I tartományban a C-

terminális amid csoporthoz egy pozitív és egy negatív elnyelési sáv tartozik 1688 és 

1671 cm
-1

-nél, az N-terminálishoz is egy pozitív, negatív sáv rendelhető 1655 és  

1639 cm
-1

-nél. Az Amid II tartományban megfigyelhető egy nagyon gyenge pozitív és egy 

közepes intenzitású negatív VCD-sáv 1559 és 1533 cm
-1

-nél. A számolt eredmények 

alapján a mért spektrum teljes egészében értelmezhető a 3 fő konformer jelenlétét 

feltételezve. Szembeötlő az igen jó egyezés a mért és a számított spektrum között (27. 

ábra). 
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27. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe ACN-d3 oldószerben mért IR (bal)- és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

ACN IEF-PCM oldószermodell mellett 

 

A DCM-ban mért VCD-spektrum (28. ábra) egyezést mutat az ACN-d3 közegben 

mért VCD-spektrummal a sávok helyének tekintetében, de eltérés figyelhető meg az 

intenzitásokban. Az 1675 cm
-1

-nél mutatkozó Amid I VCD-sáv kevésbé intenzív, míg az 

1627 cm
-1

-nél lévő sáv jóval intenzívebb, mint az az ACN-d3 spketrumban látható. Ezen 

kívül az Amid II tartományban egy erős pozitív sáv figyelhető meg, ami egyértelműen a 

tγL– konformernek tulajdonítható. A mért IR-spektrumban 3 Amid I (1676, 1651 és  

1628 cm
-1

-nél) és 2 Amid II sáv (1549 és 1534 cm
-1

-nél) jelenik meg. Ezek a sávok két 

konformer (tγL– és tαL–) hozzájárulásából származtathatók. 
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28. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe DCM oldószerben mért IR (bal)- és VCD-spektruma (jobb), 

valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- és 

VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

DCM IEF-PCM oldószermodell mellett 

 

Az oldatfázisú mérések közül a legnagyobb különbség a mért és számított 

spektrumok Amid I tartományában DMSO-d6 közegben figyelhető meg (29. ábra). Az 

Amid I tartományban megjelenő intenzív pozitív VCD-sáv 1651 cm
-1

-nél a tαL– konformer 

N-terminális Amid I módusához rendelhető. Amid II tartományban 1571 cm
-1

-nél a 

számított spektrumban egy pozitív sáv mutatkozik, ellentétben a mért spektrumban 

jelentkező negatív sávval. A különbség magyarázható a tεL– konformerhez tartozó rezgési 

módus nem robusztus jellegével. Ezek alapján kijelenthető, hogy a nagyfokú eltérés a mért 

és számított VCD-spektrumok között elsősorban két konformernek (tαL–, tεL–) 

tulajdonítható. 

  



59 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Számított

A

Mért

Hullámszám / cm
-1

 t
L
-

 t
L
-

 t
L
-

1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500

Számított  Súlyozott összeg

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2 Mért


A

 x
 1

0
4

 t
L
-

 t
L
-

 t
L
-

Számított

 

1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500

Számított

Hullámszám / cm
-1

 Súlyozozott összeg

 
29. ábra: Az Ac-α-Pro-NHMe DMSO-d6 oldószerben mért IR (bal)- és VCD-spektruma 

(jobb), valamint az egyes konformerek számított spektrumai és a konformerek számított IR- 

és VCD-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, 

DMSO IEF-PCM oldószermodell mellett 

 

A prolinszármazékok spektroszkópiai vizsgálata kiterjedt a Raman, ROA 

spektroszkópiai mérésekre is. A mért és számított spektrumokat lásd Függelék I., II. Mivel 

a méréseket és a számításokat nem én végeztem, ezért a kapott eredményeket nem 

tárgyalom részletesen dolgozatomban. A ROA-technika nagy előnye a VCD-mérésekkel 

szemben, hogy a molekulák a biológiai rendszerek natív közegének számító vizes oldatban 

vizsgálhatóak, ráadásul jóval szélesebb tartományban, így a vegyületek részletgazdagabb 

vizsgálatnak vethetők alá. Mindkét prolinszármazék esetén igen jó egyezés mutatkozott a 

mért és a számított spektrumok között. Az α-Pro esetén az αL és εL (PPII) konformerek 

dominálnak vizes közegben. A β-HPro esetén a legvalószínűbb konformer ugyanaz, mint a 

DMSO-ban kapott domináns konformer (Cc–), de emellett megnő a C8 H-kötéses transz 

konfigurációjú Ac-β-HPro amidcsoportot tartalmazó konformerek (pl. Bt–) populációja. 

Ezek a konformerek DMSO-ban elhanyagolható mennyiségben voltak jelen. 
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4.2. Diszulfidhidas peptidek vizsgálatának eredményei 

A fehérjék komplex egységekként nehezen értelmezhető eredményeket adhatnak a 

fotolitikus vizsgálatok során, ezért a diszulfidhidak UV-érzékenységének vizsgálatát 

célzottan megtervezett, kisméretű peptidmodelleken érdemes végezni. Az így alkalmazott 

peptidek szerkezeti egységeikben megegyeznek a fehérjékkel, így a peptidekkel 

kapcsolatos részeredmények kiterjeszthetők a fehérjékre. A kistagszámú, 5-6-7 aminosavat 

tartalmazó ciklikus peptidmodellek két szempontból is jó választásnak tűntek, egyrészt a 

lineáris peptidnél kevesebb konformációs lehetőséggel bírnak (SS-híd szerkezetmerevítő 

hatása), másrészt megfelelő közelségbe kerülhet a Trp és az SS-híd és így jól 

tanulmányozható az UV-VIS fény hatására a feltételezett Trp közvetítette elektrontranszfer 

folyamat révén bekövetkező diszulfidhíd hasadás. Olyan kis ciklikus peptidmodelleket 

konstruáltunk, melyeknek az összetételét szisztematikusan változtattuk különböző aromás 

és alifás aminosavakkal, így a diszulfidkötés különböző kémiai környezetbe került. 

A hexa- és heptapeptidmodellek esetében számolni kellett a konformációs 

lehetőségek növekedésével, valamint a számított diszulfidhíd-aromás távolság nagysága 

sem felelt meg a támasztott kritériumoknak. Ezen kívül szintetikus és oldhatósági 

szempontokat is figyelembe kellett vennünk a vizsgált modelleknél. Mindent egybevetve 

nem találtunk optimális modellsorozatot a ciklikus hexa- és heptapeptidek között, ezért 

kutatásainkat a védett N- (acetil-csoport, Ac-) és C-terminálist (amid-csoport, NH2-) 

tartalmazó öttagú ciklikus peptidek vizsgálatára összpontosítottunk. Az acetil- és amid-

csoporttal védett peptidmodellek alkalmazásával elkerülhető a láncvégi ionos töltésű 

csoportok jelenléte és kiterjeszthető a peptidgerinc. Doktori munkám kizárólag ezekkel a 

peptidekkel foglalkozik. A peptideket a továbbiakban az aminosavak egybetűs kódjával 

jelölöm, a diszulfidhíd jelenlétére a szekvenciában feltűntetett kerek zárójel utal. 

4.2.1. Molekulamechanikai (MM) számítások eredményei 

Molekulamechanikai számításokat végeztem vákuumban a tervezett ciklikus 

pentapeptid sorozatokra, melyek különböző aromás aminosavat (Trp, Tyr, Phe), illetve 

valint tartalmaznak a szekvencia különböző helyein. A Val-tartalmú (alifás oldallánc) 

modellek fotolízise esetén nem vártam SS-híd felszakadást, vagy a legkisebb mértékű 

disszociációt vártam az aromás oldalláncot ideális távolságban tartalmazó szekvenciákhoz 

képest. Az „optimális” modellvegyületek kiválasztásának az alapja a legkisebb energiájú 

konformereknél leolvasott aromás mag-diszulfidhíd, illetve a kation-π távolság voltak (20. 

táblázat). A kedvező aromás-diszulfidhíd távolság esetén (d~4-7 Å)
81

 nagyobb az esély a 
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nagyobb mennyiségű -SH képződésére, mert nagyobb fokú az SS-híd hasadása. A bázikus 

oldallánc-aromás mag kedvező távolsága (d ˂ 6 Å)
83

 esetén a kation-π kölcsönhatás 

elősegítheti a diszulfidkötések hasadását. 
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30. ábra: Az aromás mag (Trp, Phe, Tyr)/alifás oldallánc (Val)-diszulfidhíd (A) és a 

kation- távolságok (B) leolvasásának sémája 

Jelmagyarázat az atomok közötti távolságok leolvasásához (30. ábra): d1 az aromás 

gyűrű megfelelő C-atomja és a diszulfidhíd közepe („fantomatom”) közti távolság. Trp 

esetén a megfelelő C-atom a Cε2-atom, Tyr és Phe esetén az aromás gyűrű legtávolabbi C-

atomja, Val esetén az alifás oldallánc harmadrendű C-atomja. d2 és d3 a kation-π 

kölcsönhatás távolsága, ahol a kationok a Lys oldalláncának -NH3
+
 csoportja és az Arg 

oldalláncának guanidilcsoportjának mértani közepe. Aromások esetén a kation-π 

kölcsönhatásban résztvevő atomok: Trp esetén a Cε2-atom, Tyr és Phe esetén az aromás 

gyűrű mértani közepe.
82

 A leolvasott/számított távolságértékeket a 20. táblázat foglalja 

össze. 
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Pentapeptidek d1 / Å (SS/2) d2 / Å (Lys-NH) d3 / Å (Arg-NE) 

Ac-(CAXAC)-NH2 

V 8,26 - - 

Y 9,07 - - 

F 10,64 - - 

W 5,49 - - 

Ac-(CXAGC)-NH2 

V 6,60 - - 

Y 10,51 - - 

F 10,39 - - 

W 9,61 - - 

Ac-(CXAKC)-NH2  
V 6,57 - - 

Y 9,64 10,07 - 

F 10,40 9,98 - 

W 7,92 7,87 - 

Ac-(CXARC)-NH2    
V 7,82 - - 

Y 10,28 - 8,05 

F 11,47 - 6,41 

W 9,88 - 10,45 

Ac-(CXGAC)-NH2    
V 6,81 - - 

Y 8,75 - - 

F 6,49 - - 

W 9,68 - - 

Ac-(CXKAC)-NH2 

V 7,76 - - 

Y 10,33 6,90 - 

F 9,17 9,99 - 

W 7,95 7,82 - 

Ac-(CXRAC)-NH2 

V 7,51 - - 

Y 8,21 - 9,81 

F 10,16 - 10,32 

W 9,76 - 10,80 

Ac-(CAXKC)-NH2 

V 8,19 - - 

Y 9,16 8,51 - 

F 9,67 3,78 - 

W 8,62 7,44 - 

Ac-(CKXAC)-NH2 

V 8,48 - - 

Y 10,59 10,51 - 

F 10,31 10,21 - 

W 10,10 10,52 - 

 

20. táblázat: Ciklikus pentapeptidek legkisebb energiájú konformereinek leolvasott 

távolságértékei. A ciklusos szerkezetet a ciszteinegyégek között kialakított diszulfidhíd 

biztosítja (a szekvenciában zárójellel jelöltem) 
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Bár a molekulamechanikai számítások kvalitatív módszernek tekinthetők, mivel a 

számolások során az optimalizálás és konformerkeresés vákuumban, míg a besugárzási 

kísérletek oldatban történtek (a szolvatáció esetleges hatását tehát a számítás nem vette 

figyelembe), a kapott eredmények segítségével felállítható egy sorrend a szekvenciák 

között. Ezek alapján a fenti modellek közül ún. ’jó’ modellnek tekinthető az  

Ac-(CAWAC)-NH2 a W-SS távolság szempontjából, míg a kation-π kölcsönhatás 

tekintetében az Ac-(CWKAC)-NH2, illetve az Ac-(CWAKC)-NH2 modellek jöhetnek 

számításba. A fenti megfontolások alapján az Ac-(CWAGC)-NH2 (d1=9,61 Å) ’rossz’ 

modellnek vehető. 

4.2.2. Szintetikus munka eredményei 

Manuális szilárdfázisú peptidszintézissel (Fmoc/
t
Bu módszer, Rink Amid MBHA 

gyantán) előállítottam 13 lineáris peptidet. Amennyiben a lineáris peptid tisztasága 

meghaladta a 80%-ot, akkor ciklizálási reakciót végeztem. A peptidek vizsgálata és 

azonosítása analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS segítségével történt. Ezeken kívül 

sikeresen előállítottam 4 lineáris prekurzort és 6 peptid-CPM adduktot is. A peptidek és 

származékaik tisztítása minden esetben preparatív RP-HPLC alkalmazásával történtek. A 

21. táblázat tartalmazza az előállított lineáris peptidek analitikai paramétereit. A lineáris 

peptideket 80-95%-os tisztaságban sikerült előállítanom, így ezeket további tisztítási lépés 

nélkül használtam fel a ciklizálás során. A táblázatban feltűntetett mennyiségek (m/mg) és 

kitermelés (T%) adatok a nyers lineáris peptidekre számított adatok. A ciklikus 

peptidmodellek és a peptid-CPM adduktok analitikai jellemzőit a 22. táblázat és a 23. 

táblázat mutatja be. A ciklopeptidek és a peptid-CPM adduktoknál feltüntetett adatok a 

tisztított peptidekre vonatkoznak. 
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Szekvencia 
m/mg 

T% 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért [M+H]
+
 

Ac-CAVAC-NH2 
210 

68 

22,2 

(G4, III) 
506,6 507,7 

Ac-CAWAC-NH2 
260 

72 

22,0 

(G4, III) 
593,7 594,3 

Ac-CAYAC-NH2 
200 

57 

17,6 

(G4, III) 
570,7 571,3 

Ac-CAFAC-NH2 
210 

62 

19,5 

(G4, II) 
554,7 555,3 

Ac-CVAGC-NH2 
150 

50 

9,9 

(G4, II) 
492,6 493,2 

Ac-CWAGC-NH2 
189 

53 

17,5 

(G4, II) 
579,7 580,3 

Ac-CYAGC-NH2 
200 

59 

13,1 

(G4, II) 
556,7 557,3 

Ac-CFAGC-NH2 
196 

59 

19,0 

(G4, II) 
540,7 541,3 

Ac-CVAKC-NH2 
260 

76 

12,0 

(G4, II) 
563,7 564,3 

Ac-CWAKC-NH2 
205 

52 

17,0 

(G4, II) 
650,8 651,3 

Ac-CYAKC-NH2 
279 

73 

11,1 

(G4, II) 
627,8 628,3 

Ac-CFAKC-NH2 
238 

64 

15,5 

(G4, II) 
611,8 612,3 

Ac-CWKAC-NH2 
196 

49 

18,9 

(G4, III) 
650,8 650,3 

 

21. táblázat: Az előállított lineáris peptidek analitikai paraméterei 
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Szekvencia 
m/mg 

T% 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért [M+H]
+
 

Ac-(CAVAC)-NH2 
10 

10 

18,1 

(G4, III) 
504,6 505,3 

Ac-(CAWAC)-NH2 
12 

16 

22,9 

(G4, III) 
591,7 592,3 

Ac-(CAYAC)-NH2 
18 

23 

16,4 

(G4, III) 
568,7 569,3 

Ac-(CAFAC)-NH2 
26 

38 

16,1 

(G4, II) 
552,7 553,3 

Ac-(CVAGC)-NH2 
11 

16 

7,0 

(G4, II) 
490,6 491,3 

Ac-(CWAGC)-NH2 
12 

17 

16,4 

(G4, II) 
577,7 578,3 

Ac-(CYAGC)-NH2 
15 

22 

9,4 

(G4, II) 
554,7 555,3 

Ac-(CFAGC)-NH2 
22 

22 

15,0 

(G4, II) 
538,7 539,3 

Ac-(CVAKC)-NH2 
42 

90 

6,0 

(G4, II) 
561,7 562,3 

Ac-(CWAKC)-NH2 
18 

22 

15,5 

(G4, II) 
648,8 649,3 

Ac-(CYAKC)-NH2 
25 

25 

11,5 

(G4, III) 
625,8 626,3 

Ac-(CFAKC)-NH2 
40 

40 

13,8 

(G4, II) 
609,8 610,3 

Ac-(CWKAC)-NH2 
25 

36 

16,2 

(G4, III) 
648,8 649,3 

 

22. táblázat: Az előállított ciklopeptidek analitikai paraméterei 
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Szekvencia 
m/mg 

T% 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért [M+H]
+
 

Ac-C(Acm)WAKC-NH2 
145 

66 

16,4 

(G4, III) 
721,3 722,3 

Ac-CWAKC(Acm)-NH2 
77 

35 

16,4 

(G4, III) 
721,3 722,3 

Ac-C(Acm)FAKC-NH2 
185 

80% 

17,1 

(G4, III) 
682,3 683,3 

Ac-CFAKC(Acm)-NH2 
180 

77% 

17,1 

(G4, III) 
682,3 683,3 

Ac-C(Acm)WAKC(CPM)-NH2 
5,1 

63,4% 

26,6 

(G4, III) 
1123,5 1124,5 

Ac-C(CPM)WAKC(Acm)-NH2 
5,1 

64,3% 

26,6 

(G4, III) 
1123,5 1124,5 

Ac-C(CPM)WAKC(CPM)-NH2 
1,4 

15,5% 

16,0 

(G4, III) 
1454,6 1455,6 

Ac-C(Acm)FAKC(CPM)-NH2 
5,2 

46% 

26,1 

(G4, III) 
1084,4 1085,4 

Ac-C(CPM)FAKC(Acm)-NH2 
5,6 

54% 

26,1 

(G4, III) 
1084,4 1085,4 

Ac-C(CPM)FAKC(CPM)-NH2 
2,1 

19% 

34,1 

(G4, III) 
1415,6 1416,6 

 

23. táblázat: Az előállított lineáris prekurzorok és peptid-CPM adduktok analitikai 

paraméterei 

 

4.2.3. Peptidmodellek fluoreszcencia vizsgálatának eredményei 

Az előállított Trp-tartalmú ciklopeptidmodellek közül 3 peptid (Ac-(CAWAC)-

NH2, Ac-(CWAKC)-NH2, AC-(CWAGC)-NH2) fluoreszcencia vizsgálatát végeztem el. 

Ezek a peptidek a molekulamechanikai (MM) számolások eredményeként kapott Trp-SS 

távolságok alapján kerültek kiválasztásra. A mért emissziós spektrumok (31. ábra) között 

összehasonlításképpen ábrázoltam az Ac-Trp-OMe és a lineáris peptidek (nagyobb 

flexibilitás/konformációs szabadság) spektrumait is. 

A fehérjéknél tapasztaltak
93

 alapján azt vártam, hogy az SS-híd közelében lévő Trp 

oldallánca csökkenteni fogja a Trp fluoreszcencia intenzitását a ciklopeptidekben. A mért 

intenzitáscsökkenés az Ac-Trp-OMe esetén mért intenzitáshoz képest arra utalt, hogy a SS-

híd a Trp-molekularészlet közelében lehet. A MM számolások alapján az  
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Ac-(CAWAC)-NH2 peptid esetén várnánk a legnagyobb intenzitáscsökkenést, azonban a 

mérések alapján a legkisebb emissziós maximummal az Ac-(CWAKC)-NH2 peptid 

rendelkezik. Ennek magyarázata lehet, hogy a MM számolások során az optimalizálás és 

konformerkeresés vákuumban, míg a fluoreszcencia mérések oldatfázisban (szolvatáció) 

történtek. A lineáris peptidek esetén is nagyfokú kioltás mutatkozott. A lineáris peptidek 

felvehetnek olyan szerkezetet (hosszú peptidlánc, több konformer), ahol a kioltó hatással 

rendelkező molekularészek (pl. lizin/arginin oldallánc, amid-váz) közel kerülnek a Trp-

hoz, így okozva a fluoreszcencia intenzitás csökkenését. 
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31. ábra: A Trp-tartalmú peptidek emissziós spektrumai 

 

4.2.4. Besugárzási kísérletek eredményei 

A peptidminták besugárzása az 5.2.3. fejezetben leírt körülmények szerint történt. 

Minden ciklopeptid esetén három párhuzamos mérés átlagaként történt a szulfhidril-

csoportok kvanitatív meghatározása. Figyelembe véve a modelleknél a 

molekulamechanikai számítások eredményét és a modellek fotoredukciós kísérletben 

fellépő oldódási nehézségeit, szűkült a fotolitikus reakcióban vizsgált ciklopeptidek száma. 

A Trp-SS távolság, illetve a várható fotolitikus viselkedés szempontjából kiválaszthatók 

egyes szekvenciák, így például ’jó’ modellnek tekinthető az Ac-(CAWAC)-NH2 

(d1=5,49 Ǻ), ’rossz’ modellnek az Ac-(CWAGC)-NH2 (d1=9,61 Ǻ), és ’közepes’ 

modellnek az Ac-(CWAKC)-NH2 (d1=7,92 Ǻ). Az utóbbi modell esetén a várt fotolitikus 

hasadás mértékét a kation- kölcsönhatás is erősítheti. Az aminosav-rész oldalláncának a 

diszulfidhíd fotolízisére gyakorolt hatását is tanulmányozni kívántam, így az egyes 

modelleknél a szekvenciákban triptofán helyett tirozin, fenil-alanin, vagy valin szerepelt, 
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így a sorozat teljességéért a fotolízis vizsgálatokat a fent említett három szekvencia 

analógjain is elvégeztem. 

A besugárzás hatására képződő szulfhidril-csoportok kimutatása és mennyiségének 

meghatározása CPM-reagens segítségével történt. A kvantitatív kiértékelés kalibrációs 

egyenes alapján történt, melyet a lineáris Ac-CWAKC(Acm)-NH2 oldatának CPM 

reagenssel végzett titrálásával vettem fel (32. ábra). A CPM-reagens kalibrációja az 5.2.2. 

fejezetben leírt paraméterek szerint történt. 

A besugárzást követően képződött peptid-CPM adduktok fluoreszcencia 

spektrumait a 33. ábra mutatja. A ciklikus pentapeptidek fotolízisének eredményeit 

összefoglaló 25. táblázatban az SH% az adott peptidoldatok mért abszorbanciájából 

meghatározott cmért-értékekre (24. táblázat), míg a CVAKC, CFAKC, CAFAC és 

CWYGC-szekvenciák esetén a peptidtartalomra vannak számolva. 
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32. ábra: CPM kalibráció az Ac-CWAKC(Acm)NH2 peptiddel és a kalibrációs egyenlet, 

valamint a fluoreszcencia spektrumokból leolvasott emissziós maximumok 

 

Peptidek A
280nm

 ε/dm3/molcm c
szám

/μM c
mért

/μM 

Ac-(CWAKC)-NH
2
 0,156 5810 35 26,85 

Ac-(CYAKC)-NH
2
 0,030 1280 35 23,20 

Ac-(CFAKC)-NH
2
 - - 35 - 

Ac-(CWKAC)-NH
2
 0,139 5810 35 23,92 

Ac-(CVAKC)-NH
2
 - - 35 - 

Ac-(CAWAC)-NH
2
 0,139 5810 35 23,92 

Ac-(CAYAC)-NH
2
 0,063 1280 35 45,00 

Ac-(CAFAC)-NH
2
 - - 35 - 

Ac-(CWAGC)-NH
2
 0,148 5810 35 25,47 

Ac-(CYAGC)-NH
2
 0,049 1280 35 35,34 

a 
cszám: a bemérések alapján számolt koncentrációk 

b 
cmért: spektrofotometriásan meghatározott koncentrációk 

 

24. táblázat: Az abszorbanciamaximumok alapján számított pontos koncentrációk 

c / μM Imax (481 nm) 

cps 

0 74001,66 

0.585 215556,67 

1.17 349083,34 

1.75 207438,33 

2.34 676168,31 

3.51 821170,00 

5.85 1515930,00 
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33. ábra: A 280 és 290 nm hullámhosszú besugárzást követően mért fluoreszcencia 

spektrumok (λex,CPM=387 nm) 
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Peptidek Imax(481 nm) / cps c / μM SH % d(SS-X) / Å d (Lys-X) / Å 

Fluorolog 280 nm 
     

Ac-(CVAKC)-NH2 1239011 4,97 14,19 6,57262 - 

Ac-(CWAKC)-NH2 442126 1,73 6,44 7,91659 7,87089 

Ac-(CFAKC)-NH2 1121910 4,49 12,83 10,3983 9,98268 

Ac-(CYAKC)-NH2 962121 3,84 18,11 9,64502 10,07436 

Ac-(CWKAC)-NH2 525635 2,07 8,64 7,95261 7,82582 

Ac-(CAWAC)-NH2 549575 2,16 9,05 5,49121 - 

Ac-(CAFAC)-NH2 1472660 5,92 16,90 10,64513 - 

Ac-(CAYAC)-NH2 673425 2,67 5,93 9,07417 - 

Ac-(CWAGC)-NH2 548670 2,16 8,48 9,61117 - 

Ac-(CYAGC)-NH2 1269295 5,09 14,54 10,5157 - 

Fluorolog 290 nm 
     

Ac-(CWAKC)-NH2 495337 1,94 7,24 7,91659 7,87089 

Ac-(CFAKC)-NH2 945893 3,78 10,79 10,3983 9,98268 

Ac-(CYAKC)-NH2 776938 3,09 8,83 9,64502 10,07436 

Ac-(CWKAC)-NH2 388560 1,51 6,31 7,95261 7,82582 

Ac-(CAWAC)-NH2 529754 2,08 8,71 5,49121 - 

Ac-(CAFAC)-NH2 1343750 5,39 15,41 10,64513 - 

Ac-(CWAGC)-NH2 583070 2,30 9,03 9,61117 - 
a I

max
(480 nm) / cps: fluoreszcencia spektrumokból leolvasott maximumok. 

b c: a kalibrációs egyenlet alapján számolt SH-koncentráció μM-ban. 
c SH%: a cmért-ekre számolt SH-mennyiség, kivéve a Val-os és Phe-os peptideknél. 

 

25. táblázat: Ciklikus pentapeptidek fotolízisének eredményei és a MM számolásokból 

kapott távolságok 

 

A választott modellek besugárzását szisztematikusan elvégezve 280 és 290 nm-en, 

az eredményekből jól látszik, hogy a detektált SH-értékek közötti különbség, továbbra sem 

a Trp (Cε2), illetve aromás mag és a diszulfidhíd közötti távolságnak megfelelő elvárást 

mutatta. Ugyanazon sorozaton belül a Phe-t, Tyr-t, illetve Val-t tartalmazó modellek 

fentivel azonos hullámhosszon történő besugárzásának eredményeként a detektált SH% 

értékek magasabbak voltak, mint amit a Trp-t tartalmazó modelleknél mértem. A 

különböző aromás aminosavat, illetve valint tartalmazó peptidek fotodegradációja közti 

különbségek egyik lehetséges magyarázata a besugárzás során képződött gyökök 

stabilitása közti különbségben keresendő. Ezen kívül érdemes számba venni a Trp indol 

oldalláncának diszulfidhíd kvencselő tulajdonságát is, ami szintén befolyásoló tényező 

lehet. A korábbi kutatások azt is kimutatták, hogy aromás aminosavat nem tartalmazó 

peptid besugárzása esetén a hullámhossztól függően (253,7, 280 és 300 nm) a 

diszulfidhidak ciklikus tioéterré alakulnak.
76

 Az UV-sugárzás hatására egyéb oxidációs 

mellékreakciók is végbemennek úgy, mint N-formil-kinurenin és kinurenin képződés a Trp 

esetén és C-C és C-O keresztkötéses ditirozin képződés a Tyr esetén.
94
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A Debreceni Egyetem NMR Laboratóriumának és az MTA Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont Biokémiai Intézetének munkatársai NMR-spektroszkópiával vizsgálták 

három ciklikus modellpeptid (Ac-(CAWAC)-NH2, Ac-(CWAGC)-NH2 és az  

Ac-(CWKAC)-NH2) térszerkezetét, hogy meghatározzák az oldatbeli konformerekben a 

fotolitikus viselkedés szempontjából fontosnak vélt Trp–SS távolságot. A peptideknél 

szokásos NMR jelhozzárendelési és szerkezetmeghatározási stratégiát követve 

kétdimenziós (2D) kísérletek (
1
H-

1
H COSY, TOCSY, ROESY és 

1
H-

13
C HSQC) sorozatát 

végezték 500 MHz-en. A mért spektrumok dolgozatomban nem kerülnek bemutatásra. A 

ROESY-spektrumok alapján nyert, molekulán belüli proton–proton távolságok 

felhasználásával az energiaminimalizált szerkezetek sokaságát kapták, amelyekből 

reprezentatív konformereket választottak ki. A további szerkezetfinomításhoz, valamint a 

másodlagos szerkezeti elemek statisztikai értékeléséhez molekuladinamikai számításokat 

végeztek. A másodlagos szerkezetet stabilizáló hidrogénkötések jelenlétét az amidprotonok 

kémiai eltolódásának hőmérsékletfüggése alapján igazolták. Az eredményeik alapján 

megállapították, hogy ugyan a kapott konformerek hasonlóak, de kisebb különbségek 

mutatkoznak – feltehetőleg a másodlagos szerkezetek eltérő arányának tulajdoníthatóan – 

mind a főlánc konformációjában, mind a flexibilis oldalláncok elhelyezkedésében. A 

fotolízis szempontjából fontosnak gondolt triptofán-diszulfidhíd (W-SS) és triptofán-lizin 

(W-K) oldalláncok közötti távolságok előfordulási valószínűségét a konformerek 

sokaságában a 26. táblázat tartalmazza. A kapott értékek összhangban vannak a 

molekulamechanikai számítások eredményével. 

 

Peptid W(Cε2)-SS 

d<7 Å 

W(Cε2)-K(εN) 

6 Å<d<10 Å 

Ac-(CWKAC)-NH2 3,4% 46% 

Ac-(CAWAC)-NH2 33,4% - 

Ac-(CWAGC)-NH2 0% - 

 

26. táblázat: Konformer-összetétel a fotolízis szempontjából meghatározó triptofán-

diszulfidhíd (W-SS) és triptofán-lizin (W-K) oldalláncok távolságára vetítve. 
 

4.2.5. Peptid-CPM adduktok vizsgálatának eredményei 

A fotolízis során keletkező szulfhidril-csoportok kvalitatív kimutatására különböző 

reagensek és módszerek használhatóak. A kiválasztott reagens, illetve módszer a 

kimutatási határtól függően változhat. A kis mennyiségben keletkező szulfhidril-csoport 

kimutatása „in situ” adduktképzési reakcióval történik, a képződött addukt detektálására 
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használható módszerek a fluoreszcencia mérés, valamint HPLC- és tömegspektrometriás 

analízis. A peptid-CPM adduktok kvalitatív analízise céljából az Ac-CXAKC-NH2 (X: 

Trp, Phe) modellszekvencián alapuló lineáris peptidsorozatot és azok CPM-mel módosított 

származékait állítottam elő (34. ábra). A szabad szulfhidril-csoportok mellékreakcióit 

elkerülendő, az egyik cisztein oldallánca acetamidometil védőcsoporttal volt védve. 

 

 

34. ábra: A lineáris prekurzorok, illetve a ciklopeptid (A) és a CPM jelölt 

peptidszármazékok (B), ahol X: Trp vagy Phe 

 

4.2.5.1. Peptid-CPM adduktok vizsgálata FRET-hatás szempontjából 

A Trp-tartalmú peptidek vizsgálata során felmerült a FRET-hatás fellépése a 

képződött peptid-CPM adduktban a Trp indolgyűrűje és a CPM kumaringyűrűje között. Ez 

a hatás egyrészről megnehezítheti a fluoreszcencia spektrumok kiértékelését, másrészről 

lehetőséget biztosít a Trp-rész és a diszulfidhíd közötti távolság megállapítására. 

Ahogy a lenti ábrán is látható (35. ábra), a lineáris Ac-CWAKC-NH2 és a ciklo 

Ac-(CWAKC)-NH2 egy emissziós maximummal rendelkezik 346 nm-nél (Trp-sáv). A 

FRET-hatás megjelenésének egyértelmű bizonyítéka, hogy a peptid-CPM adduktok 

emissziós spektrumában (λex,W=281 nm) a Trp-sáv eltűnik, viszont mellette megjelenik a 

CPM-sáv 465 nm-en. A CPM-peptid adduktkoncentráció fluoreszcencia spektrumok 

alapján történő kvantitatív meghatározásakor a gerjesztés 387 nm-en történik, a 

spektrumok 395-680 nm-es tartományban kerültek rögzítésre. A Trp elnyelési sávja nem 

tartalmazza az adott gerjesztési hullámhosszat, így az ebből eredő torzító hatásra nem kell 

számítanunk. A besugárzási kísérleteknél nem zavaró tényező a fellépő FRET-jelenség, 

nem kell vele korrigálni a mért spektrumokat. 

Ugyanakkor a Trp emissziós spektruma megfelelő átfedést mutat a CPM 300-

400 nm közötti elnyelési sávjával, ami felvetette a FRET felhasználási lehetőségét a 

szerkezet meghatározásában. Sajnos azonban a CPM egy további elnyelési sávval 
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rendelkezik a 220-300 nm közötti sávban (emissziós maximum: 281 nm), ami nem 

különíthető el a Trp elnyelési (gerjesztési) sávjától. Így, habár megjelenik az energia 

transzfer a kromofórok között, az távolság meghatározására nem alkalmazható. 
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35. ábra: A peptidek és a peptid-CPM adduktok emissziós spektrumai (λex,W=281 nm, 

λex,CPM=387 nm) 

 

4.2.5.2. Peptid-CPM adduktok tandem tömegspektrometriás vizsgálata 

Az előállított CPM-reagenssel jelzett peptidek tandem tömegspektrometriás 

vizsgálatára is sor került, ezzel szerettük volna feltérképezni a beépített CPM 

jelzőmolekula pozíciójának hatását a peptidek MS/MS fragmentációjára.
95

 A tandem 

tömegspektrometriás mérések során ütközésindukált disszociációt (CID) alkalmaztunk. 

A lineáris és ciklopeptid párok MS/MS fragmentációját a lenti ábrákon látható 

MS/MS spektrumok mutatják be. A ciklopeptidek MS/MS fragmentációja jelentősen eltért 

a megfelelő lineáris peptidek viselkedésétől. A vizsgált ciklopeptidek esetén jellegzetes 

volt a spektrumokban a diszulfidhíddal összetartott, b és y, illetve a és y típusú 

fragmensionokat egyaránt tartalmazó ionok megjelenése (diszulfidkötéses fragmensionok 

jelölése ( ) zárójellel), amelyek semlegesvesztéssel (ammónia kilépés jelölése *, víz kilépés 
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jelölése 
o
) is kombinálódtak. Kisebb intenzitással ugyan, de megjelentek belső fragmensek 

is, amelyek a kettős kötéshasadásból származnak (jelölésük a megfelelő egybetűs 

aminosav kóddal). A megfelelő lineáris peptidek MS/MS spektruma jóval egyszerűbb 

képet mutat, b típusú fragmensionok, valamint semlegesvesztéssel kapott ionok 

figyelhetők meg. 

Az acetamidometil csoporttal védett lineáris prekurzorok MS/MS spektrumai 

hasonlóságot mutatnak a lineáris peptid spektrumával (40. ábra). Az Acm hasítása (-Acm 

jelölés, 71-es tömegvesztés) már alacsony ütközési energiánál bekövetkezik, de ez nem 

befolyásolja a peptid fragmentációját. 

 

 

36. ábra: Az Ac-CWAKC-NH2 lineáris peptid MS/MS spektruma 

  

187.2 286.2
314.2

332.2

403.3

531.3

616.3

634.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
m/z

x106

Intensity

b2

b2
o

W

b3

a2
o

y2

b4

[M+H]+

[M+H]+*[M+H]+*o

Intenzitás 
x10

6
 



75 

 

 

37. ábra: Az Ac-(CWAKC)-NH2 ciklopeptid MS/MS spektruma 

 

38. ábra: Az Ac-CFAKC-NH2 lineáris peptid MS/MS spektruma 

 

39. ábra: Az Ac-(CFAKC)-NH2 ciklopeptid MS/MS spektruma 
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40. ábra: Lineáris prekurzorok MS/MS spektrumai 
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Az egy CPM jelzővegyületet hordozó modellpeptidek MS/MS fragmentációját 

bemutató MS-spektrumok az alábbi ábrákon (41. ábra, 43. ábra) láthatók. A 

legszembetűnőbb sajátossága ezeknek a spektrumoknak, hogy a fragmentációt elsősorban a 

CPM csoport megléte, avagy hiánya határozza meg. A CPM módosított peptidek tandem 

tömegspektrumában uralkodóan azok a fragmensionok jelentkeztek, amelyek hordozzák a 

fluoreszcens módosítást. 
1
Cys jelzés esetén a CPM molekulát is tartalmazó a és b típusú 

fragmensionok, míg 
5
Cys jelzés esetén az y típusú fragmensionok sorozata jelentkezett a 

spektrumokban. A lehasadt CPM karakterisztikus ionként (m/z=435) jelenik meg a 

spektrumban. 

Mindkét ciszteinen CPM jelzést hordozó peptid esetén mindkét ionsorozat 

megjelenik a tandem tömegspektrumban (42. ábra, 44. ábra). Nagy intenzitással 

megjelennek a spektrumban a CPM-mel jelzett a, b és y fragmensionok, valamint a 

lehasadt CPM is. 

 

 

 

41. ábra: CPM jelzővegyületet a két alternatív pozícióban hordozó triptofántartalmú 

modellpeptid MS/MS spektruma 
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42. ábra: Két CPM jelzővegyületet hordozó triptofántartalmú modellpeptid MS/MS 

spektruma 

 

 

 

 

43. ábra: CPM jelzővegyületet a két alternatív pozícióban hordozó fenil-alanintartalmú 

modellpeptid MS/MS spektruma 
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44. ábra: Két CPM jelzővegyületet hordozó fenil-alanintartalmú modellpeptid MS/MS 

spektruma 
 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a 7-dietilamino-3-(4-maleimidofenil)-4-

metilkumarin fluoreszcens jelzőmolekula segítségével történő kvantitatív szulfhidril 

meghatározás jól kombinálható a tandem tömegspektrometriára épülő szerkezetvizsgálati 

módszerekkel, mivel a jelzővegyület karakterisztikus módon befolyásolja a peptidek 

MS/MS fragmentációját. A tandem tömegspektrumokban intenzíven jelentkeznek a 

módosulást hordozó fragmensionok, függetlenül attól, hogy a peptiden belül melyik 

cisztein hordozza a jelzőmolekulát. A karakterisztikus fragmensionok alapján a módosulás 

helye a szekvenciában pontosan lokalizálható. Tandem tömegspektrometria alkalmazásával 

lehetőség nyílik az egyes módosulási pontok nagy érzékenységű, kvantitatív 

meghatározására is. 

 

4.2.5.3. Peptid-CPM adduktok LC-MS vizsgálata a modellek besugárzott oldatában 
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adduktok szerkezeti izomerjeit (szintén több HPLC csúcsban eluálódva). Az általunk 

kimutatott melléktermékek megegyeztek az irodalomból eddig is ismert 

származékokkal.
80,96

 

A besugárzásokat egy szekvenciára háromszor is megismételtem, melyek 

mindegyikéből készült HPLC-MS/MS vizsgálat. A három párhuzamos besugárzás során 

kapott spektrumok egyezést mutattak, így meggyőződhettünk a besugárzási kísérletek 

reprodukálhatóságáról. 
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5. Kísérleti rész 

5.1.  Termékek analízisére vonatkozó általános módszerek 

5.1.1. Vékonyréteg kromatográfia 

Az oldatfázisú szintézisek során a reakciók követésére és a termékek 

tisztaságvizsgálatára első lépésben mindig vékonyréteg kromatográfiát alkalmaztam. A 

vizsgálatokhoz Merck Kieselgel 60 típusú lapot (8x4 cm) használtam. A vizsgált 

vegyületeket a meghatározott Rf-értékek alapján azonosítottam, a termékeket jellemző Rf-

értékeket a 4.1.1. fejezetben tűntettem fel (1. táblázat). A VRK-analízis során alkalmazott 

eluenseket a 27. táblázatban foglaltam össze. 

Eluens jele Eluens összetétele 

a) EtOAc 

b) Puffer*:EtOAc=1:3 

c) Puffer*:EtOAc=2:3 

d) CHCl3:CH3OH:AcOH=20:1:0,1 

e) BuOH:AcOH:H2O=2:1:1 

f) Toluol:AcOH=7:3 

*Puffer összetétele: piridin:jégecet:víz=20:6:11 (pH=5,5) 

27. táblázat: Alkalmazott eluensek jelölése és összetétele 

Az előhívások ninhidrin oldattal, klórozást követőn o-tolidin reagensoldattal, izatin 

oldattal és jódkád alkalmazásával történtek. 

Ninhidrin teszt: 

A ninhidrin előhívó reagens előállítása: 0,2 g (1,12 mmol, Ms:178,1) ninhidrint 

(triketo-hidrindén-hidrát) feloldunk 99,8 ml acetonban. Az így elkészített reagens oldattal 

egyenletesen bepermetezzük a megfuttatott, beszárított VRK-lapot, majd a lapot 100°C-os 

szárítószekrénybe tesszük 5-10 percre. Az előhívószer lila (rózsaszín) színnel jelzi a szabad 

aminocsoportot (primer aminocsoport, kivéve prolin). 

o-tolidin teszt: 

Az o-tolidin előhívó reagens előállítása: 0,5 g (2,36 mmol, Ms: 212,3) tolidinhez 

hozzáadunk 5 ml ecetsavat és 245 ml desztillált vizet, majd az elegyet felforraljuk, és 

hozzáadunk 2 g (12,04 mmol, Ms:166,1) KI-ot tartalmazó 250 ml desztillált vizet. A 

megfuttatott, beszárított VRK-lapot lezárt edényben 20-25 másodpercig klórozzuk 

(naszcens klór fejlesztése: KMnO4+cc.HCl), majd a felesleges klórt levegővel lefújatjuk. A 
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klórozott lapot egyenletesen bepermetezzük az o-tolidin reagens oldattal. A kialakult N-

klór vegyületek oxidálják az o-tolidint, s az így keletkező oxidált vegyületek kékes-lilás 

színnel jelennek meg. 

Izatin teszt: 

Izatin reagens előállítása: 2 g izatint feloldunk 60 ml butanolban és hozzáadunk 1 g 

benzoesavat. Ha a komponensek nem oldódnak, akkor melegítjük és oldódásig adagoljuk 

az oldószer mennyiségét. Az előhíváskor alkalmazott eljárás megegyezik a ninhidrin 

tesztnél alkalmazott eljárással. A szekunder aminocsoportot tartalmazó aminosavak kék 

színnel jelennek meg, 

I2-kád: 

I2-kád: zárt edényben jódkristály. A megfuttatott, beszárított VRK-lapot I2-kádba 

(jódgőzök légterébe) helyezzük, 4-10 percig tartjuk a lapot a kádban. A jód reverzibilisen 

kötődik aromás magokhoz, illetve nitrogéntartalmú vegyületekkel N-jód vegyületet képez, 

mely sárgásbarna foltot ad. 

5.1.2. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

A termékek tisztaságát a VRK-vizsgálat mellett analitikai HPLC-vel is elvégeztem. 

Az analitikai vizsgálatokhoz Jasco típusú HPLC-készüléket használtam (Jasco MODEL 

PU-2080 pumpák, Jasco MX-2080-31 oldószerkeverő modul, Jasco MD-2010 Plus 

többhullámhosszú detektor, Chrompass szoftver). A detektálást két hullámhosszon 

végeztem: 220, illetve 254 nm-en. Bináris gradiens elúciót alkalmaztam, 0,5-1 ml/perc 

áramlási sebesség mellett. A termékeket retenciós idejükkel jellemeztem, melyet a 4.1.1. és 

4.2.2. fejezetekben mutattam be. 

Analitikai HPLC-nél alkalmazott oszlopok, eluensek, gradiensek: 

-Fordított fázisú oszlopok: 

I. Agilent Lichrosorb RP-18, 10 μm, 4,6 mm x 250 mm 

II. Agilent Zorbax SB-C18, 3,5 μm, 3,0 mm x 100 mm 

III. Phenomenex Gemini-NX, 5 m, 4,6 mm x 150 mm, 110 Å 

-Eluensek: 

A-eluens: 100 v/v% kétszer desztillált víz + 0,08 v/v% TFA 

B-eluens: 95 v/v% ACN (Grad. Grade) + 5v/v% kétszer desztillált víz + 0,064v/v% TFA 

-Gradiensek: 

A HPLC-vizsgálatok során alkalmazott gradienseket a 28. táblázatban foglaltam össze. 
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Gradiens neve Program 

ideje (min) 
t (min) B-eluens% Mosóprogram 

kezdete (min) 

G1 30 

0,0 

5,0 

20,0 

5 

5 

50 

20,1 

G2 30 
0,0 

20,0 

0 

60 
20,1 

G3 40 

0,0 

5,0 

30,0 

0 

0 

50 

30,1 

G4 40 

0,0 

1,0 

30,0 

5 

5 

60 

30,1 

G5 40 

0,0 

5,0 

30,0 

5 

5 

50 

- 

 

28. táblázat: Az analitikai HPLC-nél alkalmazott gradiensek 

 

A termékek tisztítására egyes esetekben preparatív, illetve szemi-preparatív HPLC-t 

használtam, mely az alábbi egységekből áll: Knauer HPLC 50 programozó, Knauer HPLC 

64 pumpa, Knauer UV/VIS detektor, Jasco CHF122SB frakciószedő. A detektálás 220 nm-

en történt és bináris gradiens elúciót alkalmaztam 10 ml/perc (preparatív) és 4 ml/perc 

(szemi-preparatív) áramlási sebesség mellett. 

Preparatív HPLC-nél alkalmazott oszlopok és eluensek: 

-Fordított fázisú oszlopok: 

1. Alltech Alltima C18 WP, 5 μm, 22 mm x 250 mm (előtétoszlop: 22 mm x 70 mm, 5 μm) 

2. Alltima C18, 5 μm, 10,0 mm x 250 mm (szemi-preparatív) 

3. Phenomenex Gemini-NX, 5 μm, 21,2 mm x 150 mm, 110 Å 

-Eluensek: 

A-eluens: 100 v/v% kétszer desztillált víz + 0,1 v/v% TFA 

B-eluens: kb. 90%-os tisztaságú desztillált ACN+ 0,08v/v% TFA 

 

5.1.3. Tömegspektrometria 

Az előállított vegyületek (diamid modellvegyületek, lineáris peptidek, 

ciklopeptidek, peptid-CPM származékok) azonosítása tömegspektrometria segítségével 

történt, Bruker Daltonics Esquire 3000+ ioncsapdával, elektrospray ionforrással felszerelt 
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készüléken pozitív üzemmódban, [M+H]
+
. A minták feloldása 0,1% AcOH-t tartalmazó 

ACN/desztillált víz=1:1 V/V% oldószerelegyben történt. A peptid-CPM származékok 

tandem tömegspektrometriai mérésére is ezt a készüléket alkalmaztuk, direkt adagolással, 

ahol az áramlási sebesség 10 l/min volt. A tandem tömegspektrometriás mérések során 

ütközésindukált disszociációt (CID) alkalmaztunk. 

A besugárzott ciklopeptidek HPLC-MS/MS vizsgálatánál alkalmazott mérési 

körülmények az alábbiak voltak: 

-HPLC típusa: Jasco PU-2085plus 

-Tömegspektrométer típusa: Bruker Esquire 3000+, elektrospray ionforrással 

-Oszlop típusa: Phenomenex Synergi C18-as oszlop, előtétoszloppal 

-Eluensek: A-eluens: 0,1% hangyasav-oldat, 

B-eluens: 80% acetonitril, 0,1% hangyasav 

-Gradiens: 0 min: 2% B; 2 min: 2% B; 27 min: 70% B 

-Csatlakozás módja: 200 μL/perc áramlási sebességgel, közvetlen LC-MS 

csatlakozás (splitter és UV detektor nélkül) 

-HPLC elválasztáshoz a besugárzott peptidek eredeti oldatából hígított oldatokat 

(c~100 μM) használtuk fel 

-HPLC-MS mérések minden mintánál kétszer lettek elvégezve (TM600 értékkel a 

kisebb tömegű ionokra és TM1100 értékkel a nagyobb tömegű ionokra fókuszálva) 

-független HPLC-MS/MS mérések készültek, amikor egy futtatás alatt csak egy ion 

MS/MS spektruma került felvételre 

-tömegpontosság (a számított molekulatömegtől való eltérés) jobb, mint 0,5 

 

5.1.4. Konformációanalízis és a spektrumok számítása 

A modellvegyületek szerkezetvizsgálata kiterjedt a molekulák 

konformációanalízisére és a spektrumok számítására, valamint oldat- és szilárdfázisú 

spektroszkópiai vizsgálatára. A számításokat Gaussian 09 kvantumkémiai 

szoftvercsomaggal végeztem.
97

 A konformerek létrehozása a releváns torziós szögek 

szisztematikus változtatásával történt. Az egyes modellvegyületek vizsgált torziós szögeit a 

45. ábra szemlélteti. 
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45. ábra: A torziós szögek helyzete a hat diamid modellvegyület esetén 

 

Az α-aminosavak lehetséges konformációit a Ramachandran-térképen 

ábrázolhatjuk. Diamid modellek esetén a gerinckonformációt négy torziós szög határozza 

meg, melyből elegendő a  és ψ szögeket értékelni, mivel a másik két torziós szög az 

amidkötés atomjait írja le, ezek értéke 0º (cisz amidkötés) vagy 180º (transz amidkötés) 

körüli lehet a peptidkötésben résztvevő elektronok delokalizációja miatt. Mivel mindkét 

torziós szög konformációs terét három minimum jellemzi: gauche+, anti, ill, gauche–, ezért 

a  és ψ szögek változtatásával kilenc konformer állítható elő (46. ábra).
98

 Dolgozatomban 

az adott aminosav konformációjának leírására az itt feltűntetett nevezéktant alkalmaztam. 

A fenil-alanin származékok esetén további két torziós szöggel (χ1 és χ2) jellemezhető a 

fenil-csoport pozíciója. A χ1 torziós szög lehetséges értékei és a hozzájuk tartozó jelölések 

az alábbiak lehetnek: gauche+ (g+) χ1=60°, anti (a) χ1=180°, ill, gauche– (g–) χ1=-60°. A 

prolin származékok esetén további szerkezeti tulajdonságokat is figyelembe kell venni, 

melyek tovább növelik a lehetséges konformerek számát. Ilyen például az N-terminális 

amidkötés cisz (c, ω=0°) és transz (t, ω=180°) izomerizációja, valamint a pirrolidin gyűrű 

állása („puckering”). Ha a γ szénatom a gyűrű síkjából a karboxi-terminális irányába áll, 

„exo” (–, χ1>0°), ha ellenkező irányba, akkor „endo” állású a gyűrű (+, χ1<0°).
99

 A ψ szög 

szisztematikus változtatása 15 fokonként történt minden konformer párra, transz-plusz, 

transz-mínusz, cisz-plusz és cisz-mínuszra egyaránt. 
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46. ábra: Az α-aminosavak jellemző gerinc torziós szögeihez tartozó Ramachandran-

felszín, valamint a tipikus konformációk kódja
100

(a jelenlegi konvenció szerinti torziós 

szög-értékekkel) 
 
A β-aminosavakból felépülő diamid modellek esetén a gerinckonformációt, a gerincben 

található plusz metilén csoport miatt öt torziós szög határozza meg. Ezekből kettő 

amidkötéshez tartozik, így értékük ~180º. Az α-aminosavak esetén már tárgyalt  és ψ szögek 

mellett a μ torziós szöget is számításba kell vennünk. 

A β-aminosavak konformációs terét az α-aminosavaknál alkalmazott 

Ramachandran-felszín helyett egy „Ramachandran-kockával” (lásd Függelék III.) 

jellemezhetjük, melyen mivel mindhárom torziós szög a már említett gauche+, anti ill 

gauche– értékeket veheti fel. 27 elméletileg várható konformer azonosítható. Az adott 

torziós szög-hármassal jellemezhető konformerekre Beke és munkatársai javasoltak egy 

egységes nevezéktant.
101

 Értekezésemben nem ezt a nevezéktant alkalmazom. Az Ac-β-

HPro-NHMe konformereinek nevezéktana a Góbi Sándor és munkatársai szerinti 

nómenklaturát követi.
38

 Az Ac-β-HAla-NHMe konformerek elnevezése a vákuum 

állapotra számított geometriák nevezéktanát követi.
14

 Az Ac-β-HPhe-NHMe konformerek 

esetén a B1-B10 jelölések az Ac-β-HAla-NHMe konformerek nevezéktanából származó 

jelöléseket követi, míg az 1,2,3 jelölés a χ1 torziós szög három lehetséges állásának felel 

meg, a szög (°-ban megadva) a χ2 torziós szög lehetséges értékei. 

A molekulák geometriájának optimalizálását és a spektrum számítását DFT-szinten 

végeztem, az IR- és VCD-spektrumok számítása B3LYP/6-31++G** elméleti szinten, míg 

az ECD-spektrumok számítása TD-DFT módszerrel, B3LYP/6-311++G** elméleti szinten 

történt. A konformerek eloszlására gyakorolt oldószerhatás feltérképezésére a számításokat 

vákuumban, illetve IEF-PCM oldószermodellel
102

 végeztem a mérések során használt 
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oldószerekre. Az ECD-spektrumok számítása csak acetonitril (ACN) oldószermodellben 

történt. 

A Gaussian a rezgési frekvenciák számítása során harmonikus közelítést alkalmaz, 

ezért a számolt spektrumok frekvenciái enyhén túlbecsültek. A számított frekvenciákon a 

kísérleti spektrummal való jobb egyezés érdekében 0,99-es skálafaktort alkalmaztam. A 

kvantumkémiai számítások során kapott adatok (normálrezgések hullámszáma, az 

átmenetekhez tartozó dipól (D)- és rotátorerősség (R) értékek) segítségével szimuláltam az 

elméleti IR- és VCD-spektrumokat, a számolt spektrumokat Lorentz-görbe illesztésével 

hoztam létre, melyekben a sávok félértéknél vett félszélességét 10 cm
-1

-re állítottam. A 

vizsgált molekula flexibilitásából adódóan, oldatban több konformációja is jelen van. 

Ennek következtében a számolt spektrumok az egyes konformerek számított elméleti 

spektrumának populáció szerinti lineáris kombinációjaként (súlyozott átlagaként) állnak 

elő. Az előfordulási arányokat (populációértékek) a B3LYP/6-31++G** szinten, a mérési 

hőmérsékleten (298 K) számolt szabadentalpia értékekből határoztam meg. A robusztus 

rezgési módusok meghatározásához a Magyarfalvi és Góbi által definiált robusztusságot 

alkalmaztam.
56

 

Az ECD-számítások az FTIR- és VCD-számítások során ACN-ben meghatározott 

1%-nál nagyobb populációértékű konformerekre, vagyis a B3LYP/6-31++G** szinten, 

acetonitrilben optimalizált geometriákra történtek. Az Ac-β-HPro-NHMe esetén az ECD-

számításokat a 38 referenciában szereplő, ACN-ben optimalizált öt konformerre (Cc–, 

Cc+, Bt–, Bt+, Dt–) végeztem el. A spektrumok számítását TD-DFT módszerrel végeztem 

az első 24 elektronátmenetre, amely lefedi a 180-300 nm-es mérési 

hullámhossztartományt. A számítás során a kapott adatok (elektronátmenet hullámszáma, 

dipól- és rotátorerőssége) segítségével szimuláltam az egyes konformerek ECD-

spektrumát, 0,33 eV félértéknél vett félszélességű Gauss-görbe illesztésével, majd a 

spektrumokat hullámhossz szerint ábrázoltam. 

A szilárdfázisú ECD-spektrumok számításánál az irodalomból ismert szilárdfázisú 

ECD/TD-DFT módszertan szerinti szabályokat követtük.
103

 A spektrumok számítása a 

B3LYP/6-31G* szinten optimalizált röntgen-szerkezetekre történtek. Erre azért volt 

szükség, mert a H-atomok helye a röntgen-szerkezetben nincs pontosan definiálva. A 

számított és mért spektrumok minél nagyobb fokú egyezése érdekében különböző hibrid 

funkcionálok (B3LYP, CAM-B3LYP, BH&HLYP, PBE0) és bázisok (6-31G*, 6-

31++G**, TZVP, DGDZVP és aug-cc-pVDZ) kombinációjával próbálkoztunk a 



88 

 

spektrumszámítások során. Az Ac-β-HPro-NHMe esetén minden kombinációban ugyanazt 

az eredményt kaptuk a számított ECD-spektrumra, mely nagy hasonlóságot mutatott a mért 

spektrummal. Meglepő módon az Ac-α-Pro-NHMe esetén csak egy funkcionál-bázis pár 

(B3LYP/DGDZVP) hozott elfogadható egyezést a számított és a mért spektrum között. 

Ennek következtében mindkét prolin-származék esetén csak a B3LYP/DGDZVP elméleti 

szinten számított spektrumokra összpontosítottunk. A spektrumok szimulációjához 0,38-

0,5 eV félértékszélességű Gauss-görbéket alkalmaztunk, a spektrumok ábrázolása a 

SpecDis program felhasználásával történtek.
104

 

 

5.1.5. Molekulamechanikai számítások 

A molekulamechanikai számításokat HyperChem 6.0 programmal végeztem. A 

tervezett modellvegyületek optimalizálása és konformer keresési eljárása Amber erőtér 

alkalmazásával történt. A számítások során a következő feltételek és paraméterek 

megadásával dolgoztam: 

1) Az amidkötések kizárólag transz helyzetűek. 

2) Rögzített diszulfidhíd távolságok: d(S-S)=2,04 Å. 

3) Az optimálási és konformerkeresési lépéseket 2000 cikluson keresztül végeztem el 

Newton-Raphson és Polak-Ribiere algoritmussal. 

A peptidgerinc φi és a ψi, illetve az oldalláncok ξi, valamint a diszulfidhíd χi torziós 

szögeinek a változtatása mentén kerestem az energiaminimumokat. 

 

5.1.6. Spektroszkópiai mérések körülményei 

ECD-mérések: 

Az oldatfázisú ECD-méréseket Jasco J-810 típusú spektropolariméterrel végeztem, 

a mérésre jellemző paraméterek az alábbiak voltak: 

 Küvetta: 0,02 cm rétegvastagságú, anyaga kvarc 

 Oldószerek: 

ACN (Uvasol, Merck, Darmstadt, Germany) 

H2O (kétszer desztillált) 

TFE (Uvasol, Sigma-Aldrich, St, Louis, MO) 

 Oldatok koncentrációja: 0,1-0,5 mg/ml, azaz 

c (Ac-Pro-NHMe)≈3,25 mM  c (Ac-homo-Pro-NHMe)≈4,07 mM 

c (Ac-Phe-NHMe)≈0,81 mM  c (Ac-homo-Phe-NHMe)≈0,74 mM 

c(Ac-Ala-NHMe)≈3,63 mM  c(Ac-homo-Ala-NHMe)≈3,50 mM 

 Hőmérséklet: 25°C 
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 Sávszélesség: 1 nm 

 Mintavételi idő: 0,5 sec 

 Hullámhossz-tartomány: 300-180 nm 

 Mérőpontok gyakorisága: 0,2 nm 

 Felvétel sebessége: 50 nm/min 

 Ismétlések száma: 5 scan 

 Simítás: Means-Movement algoritmus alkalmazásával 

 Alapvonal felvétele: azonos körülmények között felvett oldószerspektrum 

 Alapvonalkorrekció: mért spektrumból kivonva az oldószer spektrumát 

A szilárdfázisú ECD-mérések Jasco J-815 spektrométerrel történtek, a mérésnél 

alkalmazott paraméterek az alábbiak voltak: 

 KCl-pasztillában: 

mintaelőkészítés: szárított KCl-dal össszekevert mintát Specac Mill-ben 

örőlve 10 percig, pasztillakészítés 10 ton nyomással, vákuumban 

összepréselve 5 percig, az így kapott áttetsző pasztilla 13 mm átmérőjű 

 Forgatható mintatartóban voltak mérve a minták, négy forgatási szögben: 

0°, 90°, 180°, 270°, ezzel elkerülhetők a spektrális artifaktumok 

 Hőmérséklet: 25°C 

 Sávszélesség: 1 nm 

 Mintavételi idő: 1 sec 

 Hullámhossz-tartomány: 300-185 nm 

 Mérőpontok gyakorisága: 0,2 nm 

 Felvétel sebessége: 50 nm/min 

 Ismétlések száma: 5 scan 

  Alapvonal felvétele: azonos körülmények között felvett KCl-pasztilla 

spektruma 

 Alapvonalkorrekció: mért spektrumból kivonva az KCl-pasztilla spektrumát 

FT-IR, VCD-mérések: 

Az oldat- és a szilárdfázisú FT-IR- és VCD-spektrumok felvétele PMA37 VCD 

modullal és MCT detektorral felszerelt Brucker Equinox 55 FT-IR spektrométerrel történt.  

Az oldatfázisú mérésekre jellemző paraméterek az alábbiak voltak: 

 Küvetta: 0,207 mm rétegvastagságú, anyaga: BaF2 

 Oldószerek: DCM, DMSO-d6, ACN-d3 

 Oldatok koncentrációja: c=10 mg/ml 

 Cirkulárisan polarizált fény előállítására KRS5 polarizációs szűrőt és ZnSe 
fotoelasztikus modulátort alkalmaztunk 

 Alapvonal felvétele: azonos körülmények között felvett oldószerspektrum 

 Alapvonalkorrekció: mért spektrumból kivonva az oldószerspektrum 
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 Kiátlagolt interferogramok felvétele: 24524 interferogramból számított 

spektrum (mérési idő: 7 óra), 4 cm
-1

 felbontással 

 VCD-spektrométer fotoelasztikus modulátora 1600 cm
-1

-re lett hangolva 

 Áteresztő optikaszűrő: 1960-1200 cm
-1

 (peptidek mérésére optimalizálva) 

A szilárdfázisú mérésekre jellemző paraméterek az alábbiak voltak: 

 KBr-pasztillában c=0,5 mg / 200 mg KBr (0,25% minta) 

 Pasztillát manuálisan forgatva a beeső fény irányában: 0°, 90°, 180°, 270° 

 Alapvonal felvétele: azonos körülmények között KBr-pasztilla spektruma 

 Alapvonalkorrekció: mért spektrumból kivonva a KBr-pasztilla spektrumát 

 Kiátlagolt interferogramok felvétele: 3503 interferogramból számított 

spektrum minden forgatásra (mérési idő: 1 óra), a mért spektrum a négy 

forgatási szöghöz tartozó spektrumok átlagából származik 

 VCD-spektrométer fotoelasztikus modulátora 1600 cm
-1

-re lett beállítva 

 Áteresztő optikaszűrő: 1960-1200 cm
-1

 (peptidek mérésére kalibrálva) 

 

Raman- és ROA-mérések: 

A Raman- és ROA-spektrumok felvétele 532 nm-es lézer sugárforrást alkalmazó 

ChiralRaman-2X (BioTools, Jupiter, FL) SCP-ROA spektrométerrel történt, a mérésekre 

jellemző paraméterek az alábbiak voltak: 

 Küvetta: 3x3 mm (V=100 l), négyszögletes, mikro fluoreszcens, kvarc 

 Oldószer: H2O 

 Oldatok koncentrációja: 100 mg/ml 

 Oldatok előkészítése: aktív szénnel kezelve, centrifugálva, majd dekantálva 

az oldatokat. Mérés előtt 1-2 óráig lézer fénnyel besugározva a mintákat 

minimálisra csökkenthető a fluoreszkáló szennyezők zavaró hatása 

 Lézer teljesítménye: 300 mW 

 Mérési idő: 24 óra alatt mért spektrumok összege adja a végső spektrumot 

 Spektrumok felbontása: ~7 cm
-1

 

 ROA-spektrumok simítása: 5 pontos FFT simítási algoritmussal 

 Alapvonal felvétele: azonos körülmények között felvett oldószerspektrum 

 Alapvonalkorrekció: mért spektrumból kivonva az oldószer Raman- és 15-

pontos simított ROA-spektrumát 

 

Fluoreszcencia mérések: 

A fluoreszcencia méréseket Jobin-Yvon Fluorolog 4 spektrofluoriméterrel 

végeztem, az alábbi körülmények mellett: 

 Küvetta: 1 cm rétegvastagságú, emissziós kvarc 
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 Koncentrációk: cpeptid=35 mM és cCPM=3,5 mM (NH4HCO3 puffer); 

caddukt=5 mM (CH3OH) 

 Gerjesztési hullámhossz: λex,W=281 nm, λex,CPM=387 nm 

 Emissziós hullámhossztartomány (detektálás): 290-550 nm (W) és 395-

680 nm (CPM) 

 Hőmérséklet: 25°C 

 Lépték (increment): 1 nm 

 Integrációs idő: 0,2 sec 

 Gerjesztési és emissziós résszélesség: 2-2 nm 

 Kiátlagolt spektrumok: 3 spektrum átlagaként (3 scan) 

 

Röntgenkrisztallográfiai mérések: 

Az egykristály röntgendiffrakciós mérések Agilent Supernova diffraktométeren 

készültek, 100 K-en, grafit segítségével, monokromatikus Cu Kα sugárzást (1,54184 Ǻ) 

felhasználva. Az adatok feldolgozásában használt program a CrysAlisPRO szoftver volt.
105

 

A szerkezetek meghatározása direkt módszerekkel történt, a finomításuk pedig a 

SHELXS97 és SHELXL97 felhasználásával.
106

 A nem hidrogénatomok anizotrópikusak, 

míg a hidrogénatomok helyzete nem pontosan definiált. Mindkét származék esetén a 

hidrogén-kötéses láncok N-HO intermolekuláris hidrogénkötésekkel vannak 

összekapcsolva. Ac-α-Pro-NHMe: ortorombos szerkezet, P212121, a=7,1330(1), 

b=9,5855(1), c=13,0445(1)A, V=891,896(17)A
3
, Z=4, Dszám=1,268 g cm

-1
, μ=7,55 cm

-1
, 

R1=0,0247 1249-hez [Fo > 4σ(Fo)] és 0,0255 minden adathoz, wR2=0,0672, S=1,024;  

Ac-β-HPro-NHMe: monoklonális szerkezet, P21, a=5,0105(3), b=12,0425(7), 

c=8,1915(5)A, β=92,925(6)
o
, V=493,62(5)A

3
, Z=2, Dszám=1,240 g cm

-1
, μ=7,19 cm

-1
, 

R1=0.0329 1705-höz [Fo > 4σ(Fo)] és 0,0333 minden adathoz, wR2=0,0963, S=0,917. A 

röntgenszerkezetek elérhetők az alábbi címen: www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif (The 

Cambridge Crystallographic Data Centre). 
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5.2. Besugárzási kísérletek 

5.2.1. Fotonfluxus meghatározása 

A ciklopeptidek besugárzásánál használt lámpa (Jobin-Yvon Fluorolog 4 

spektrofluoriméter, 450 W Xe) fotonfluxusát (θfoton) Fe(III)-oxalát aktinometriával 

határoztam meg.
107

 A 47. ábra a Fe(III)-trioxalát komplex aktinometria reakcióegyenletét 

mutatja. A folyamatnak az adott hullámhosszhoz (280 és 290 nm) tartozó 

kvantumhasznosítási tényezője irodalomból ismert. Az UV fény hatására keletkező Fe(II) 

ion az o-fenantrolinnal stabil- és sztöchiometrikus ferroin komplexet képez, amely vörös 

színű, így spektrofotometriásan kvantitatív módon meghatározható a keletkező Fe(II) 

ionok mennyisége, amely az oldaton áthaladó fotonok számától függ. Ebből számítható az 

alábbi képlet segítségével a foton fluxus (θfoton, foton/sec), ahol ΔA a besugárzott minta és 

a „vak” minta abszorbanciakülönbsége 510 nm-en, V1 a besugárzott minta térfogata (ml), 

V3 a végső térfogat (ml), Φ(λ) adott hullámhosszhoz tartozó kvantumhasznosítási tényező 

(Φ(280 nm): 1,214; Φ(290 nm): 1,219), ε(510 nm) a ferroin komplex moláris extinkciós 

koefficiense (11100 dm
3
/molcm), V2 a besugárzott oldatból kivett minta térfogata (ml), l a 

küvetta rétegvastagsága (cm), t a besugárzás időtartama (sec). 

 

 

 

 

47. ábra: A Fe(III)-trioxalát aktinometria alapegyenlete 

 

        
             

                     
            

100 ml-es mérőlombikokba az alábbi 3 oldatot készítettem el: 

A) 0,006 M-os K3Fe(C2O4)3-oldat készítése: 0,2947 g K3Fe(C2O4)3-ot feloldottam 10 ml 

1 N-os H2SO4-oldatban, majd desztillált vízzel jelre töltöttem. 

B) 0,1 m/m%-os o-fenantrolin oldat készítése: 0,0717 g o-fenantrolint 71,7 ml desztillált 

vízben feloldottam, majd jelre töltöttem. 

C) NaOAc-puffer (pH=3,5) készítése: 4.92 g CH3COONa-ot, 60 ml desztillált vizet, 36 ml 

1 N H2SO4-oldatot mértem be, majd desztillált vízzel jelre töltöttem. 

Az elkészített A oldatból egy 1 cm-es kvarcküvettába bemértem 3 ml oldatot, majd 

behelyeztem a készülékbe és besugároztam 280 és 290±16 nm hullámhosszúságú fénnyel 
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10 percen keresztül. A besugárzást követően az oldatból 1 ml-t bemértem egy 10 ml-es 

mérőlombikba és hozzáadtam 4 ml B oldatot és 0,5 ml C oldatot. Az így elkészített oldatot 

fénytől elzárva 1 órán keresztül hagytam állni, majd 510 nm-en megmértem az 

abszorbanciáját. Mindkét hullámhosszon 3 párhuzamos mérést végeztem (280 nm: 1a,1b, 

1c; 290 nm: 2a, 2b, 2c), ezek átlagát használtam fel a számoláskor. A vak minták esetén 

nem történt besugárzás, de a minta előkészítés megegyezett az ismertetekkel. Az alábbi 

táblázatokban (29. táblázat) szereplő adatok segítségével a fenti egyenlet alapján 

meghatároztam a fotonfluxust: 

θfoton(280 nm)=1,9210
18

 foton/sec 

θfoton(290 nm)=3,5610
18

 foton/sec. 

 
V1 3 ml  Mérések jelölése ΔA 

V2 1 ml  1a 0,894 

V3 10 ml  1b 0,617 

ε(510 nm) 11100 dm
3
/molcm  1c 1,072 

Φ(280 nm) 1,214  2a 1,589 

Φ(290 nm) 1,219  2b 2,127 

t 600 sec  2c 1,638 

l 1 cm    

29. táblázat: A fotonfluxus meghatározásánál használt adatok 

 

5.2.2. CPM reagens-oldat készítése és kalibrációja 

A besugárzási kísérleteket és a kalibrációt is NH4HCO3 pufferoldatban végeztem. 

5 mM NH4HCO3 puffer készítése: egy 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba bemértem 20,2 mg 

NH4HCO3-ot és feloldottam 50 ml Millipore vízben. pH-mérővel meghatároztam a 

pufferoldat pH-értékét, pH=7,5. 

A mérések során minden esetben CPM-törzsoldatot használtam. 0,621 mg CPM-et 

bemértem egy mintatartó üvegbe és feloldottam 1,48 ml DMSO-ban. Az így elkészített 

törzsoldatot (c=1,04 mM) fagyasztóban tároltam, amíg nem került sor a mérésekre. Ilyen 

körülmények között a CPM-törzsoldat akár több hónapig is eltartható, LC/MS vizsgálat 

igazolta, hogy a reagens stabil DMSO-közegben. Az így elkészített törzsoldatból 100µl-t 

kivettem és a küvettában lévő 3 ml NH4HCO3 pufferhez adtam, összekevertem és 

megmértem a higított CPM-oldat abszorbanciáját 384 nm hullámhosszon. A Lambert-Beer 

törvény (A(384 nm)=ε(384 nm)cl, ahol l=1 cm, ε(384 nm)=33000 dm
3
/molcm) 

segítségével kiszámítottam a hígított oldat koncentrációját és megállapítottam, hogy 
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mennyi CPM-törzsoldatot kell adnom 3 ml oldathoz, hogy a végső CPM koncentráció 

3.5 µM legyen. Ez alapján a CPM-törzsoldatból a szükséges mennyiség 10 μl volt. 

A CPM oldat kalibrációját Ac-CWAKC(Acm)-NH2 (P) peptiddel végeztem, ehhez a 

peptidből egy törzsoldatot készítettem: 0,839 mg peptidet feloldottam 10 ml NH4HCO3 

pufferben (c=117 μM) és egy higítási sort készítettem (30. táblázat). Az így elkészített 

oldatokat bemértem egy 1 cm-es kvarcküvettába, majd 30 perces kevertetést követően 

megmértem a fluoreszcenciáját. A fluoreszcencia mérésnél alkalmazott paraméterek az 

5.1.6. fejezetben ismertetett körülmények voltak. 

 

Peptidoncentráció / 

μM 
NH4HCO3 puffer/ ml P-oldat / µL CPM/ µL 

0,00 3 0 10 

0,58 3 50 10 

1,17 3 100 10 

1,75 3 150 10 

2,34 3 200 10 

3,51 3 300 10 

5,85 3 500 10 

30. táblázat: A CPM kalibrációjánál használt higítási sor 

 

5.2.3. Peptidoldatok elkészítése és besugárzása 

Eppendorf csőbe mikromérleg segítségével bemértem 0.600-0.700 mg közötti 

liofilizált peptidet. A peptideket feloldottam 3 ml NH4HCO3 pufferben (5 mM, pH=7,5; 

vákuumpumpával és szonikálással buborékmentesített). Az így kapott oldatot elfeleztem, 

majd mindkét felét pufferrel 3 ml-re higítottam, az oldatok koncentrációja így 185-220 μM 

volt. Az egyik oldatot 35 μM-ra higítottam és megmértem az abszorbanciáját (A280nm, Cary 

4E UV/Vis spektrofotométer). A pontos koncentrációk spektrofotometriás 

meghatározására azért volt szükség, mert a bemért mennyiségekben a peptidtartalom 40-

60% közötti. A pontos koncentrációkat a 4.2.4. fejezetben mutatom be. Az oldat másik 

felét, egy keverőbabát tartalamzó kvarcküvettába pipettáztam, majd behelyeztem az 

argonnal előzőleg átöblített küvettatartóba. Ezután elindítottam a besugárzást 280 (Tyr 

UVmax) és 290 nm (Trp UVmax) hullámhosszakon 16 nm résszélességgel, 4°C 

hőmérsékleten, kevertetéssel, argon atmoszférában 60 percig. Argon atmoszférában a 

besugárzott peptidoldatból annyit vettem ki, hogy 3 ml-re felhígítva az oldatot a peptid 
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koncentrációja 35 μM legyen (31. táblázat). Ehhez az oldathoz 10 μl CPM-törzsoldatot 

adtam és sötétben, argon atmoszférában, szobahőmérsékleten kevertettem. Mivel a CPM 

abszorbanciája, fluoreszcenciája 30 perc után megváltozik (kiválás/hidrolízis 

következtében), ezért a peptid-CPM addukt képződését 30 perces kevertetést követően 

detektáltam, a reagens fluoreszcenciájának mérésével. A ciklopeptidek besugárzásának 

eredményeit a 4.2.4. fejezetben mutattam be. A modellek besugárzásakor keletkezett 

peptid-CPM addukt mérési adatait 2-3 azonos minta új besugárzási adatainak átlagolásából 

nyertem. 

Besugárzott peptidoldat 

koncentrációja 

c / μM 

A fluoreszcencia méréshez 

kivett oldat 

V / μl 

185 568 

190 552 

195 538 

200 525 

205 512 

210 500 

215 488 

220 477 

 

31. táblázat: 35µM-os peptidoldatok készítése higítással 
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5.3. Aminosavszármazékok oldatfázisú szintézisei 

5.3.1. Tervezett szintézis utak 

Az Ac-α-Aaa-NHMe (Aaa=Ala, Phe, Pro) vegyületek előállítása az alábbi általános 

séma szerint történt (1. séma). 

1. séma 

AaaOCH3*HCl

HAaaOH

 AcAaaOCH3 

SOCl
2
, CH

3
OH 

(-10°C / 25°C / reflux)

NaOAc, Ac2O (25°C)

Aaa = Ala, Phe, Pro

CH3NH2 / CH3OH (25°C)

 AcAaaNHCH3 

 

A következő szintézis utakat terveztem az Ac-β-HAaa-NHMe (Aaa=Ala, Phe, Pro) 

vegyületek előállításánál: 2., 3., 4. séma. A Boc-β-homo-aminosavak előállítását az alábbi 

séma mutatja be. 

2. séma 

BocAaaCHN2

BocAaaOH

BocHAaaOH

1. NMM, ClCOOiBu / THF

2. CH2N2

vegyes -

anhidrid

C
6
H

5
COOAg

H2O / dioxán

Aaa = Ala, Phe, Pro
 

Az N-acetil-β-homo-aminosav-N’-metil-amidok előállítását a 3. és 4. séma mutatja 

be. A szintézis kiindulási anyagai mindkét reakcióút esetén Boc-β-homo-aminosavak 

voltak. A 4. séma az Ala- és Pro-származékok előállítására, míg a 3. séma a Phe-

származék előállítására vonatkozik. A 2. és 3. sémában szereplő reakciólépések általában 

jó kitermeléssel jellemezhetőek, ez indokolja az itt szereplő lépések alkalmazhatóságát. 
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3. séma    4. séma 

BocHAaaOH

1. MeOH

2. CH
2
N

2

BocHAaaOMe

CH3NH2 / MeOH

AcHAaaNHCH3

5 M HCl / dioxán

HClHHAaaOMe

Ac2O, Pyr

CHCl3

AcHAaaOMe

Aaa = Phe
  

BocHAaaOH

1. MeOH

2. CH2N2

BocHAaaOMe

CH3NH2 / MeOH

BocHAaaNHCH3

5 M HCl / dioxán

HClHHAaaNHCH3

AcONp

DMF, TEA

AcHAaaNHCH3

Aaa = Ala, Pro
 

A Phe-származék előállítása során problémák léptek fel az acetilezési lépésben, 

ugyanis a reagensek (Ac2O, NaOAc, Pyr) többszöri adagolására sem játszódott le a 

reakció. A sikertelen, hosszú előkísérletet követően az acetilezést végül kloroformos 

közegben Ac2O és Pyr jelenlétében végeztem el. A Phe acetilezésénél tapasztaltak 

indokolták, hogy az Ala- és a Pro-származék előállítása során más acetilezési módszert 

alkalmazzak. 

A 3. és 4. sémában feltűntetett metil-amid származékképzési lépést is előkísérlet 

előzte meg, melyben vegyesanhidrides módszerrel próbáltam a metil-amid származékokat 

előállítani. A vegyesanhidrides módszernél több reagens alkalmazására volt szükség 

(NMM, ClCOO
i
Bu, CH3NH2*HCl tetrahidrofuránban szuszpendálva), a reakció nagyon 

lassúnak bizonyult és kis kitermeléssel játszódott le, ezért a továbbiakban ezt a reakciót 

metil-amin metanolban elnyeletett oldatával végeztem. 

5.3.2. Reagensek előállítása 

1) Diazometán:
108

 

A 40%-os KOH-oldat (35 ml) és az Et2O (100 ml) elegyét lehűtöttem –5°C-ra (só- 

jég hűtőkeverék). Kevertetés mellett, kis adagokban hozzáadtam az N-nitrozó-N-metil-

karbamidot (10,3 g, 0,1 mol), majd 10 percig jeges fürdőben kevertettem. Az éteres fázist 

ledekantáltam, a vizes fázist pedig 2x50 ml Et2O-val mostam. Az egyesített éteres 
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fázisokat pasztillás KOH-on szárítottam. Műanyag dugóval lezárt csiszolatos Erlenmeyer-

lombikban tároltam mélyhűtőben. Koncentráció meghatározása: 10 ml CH2N2 éteres 

oldatát 1,3 g benzoesav 50 ml éterrel készült oldatával 0°C-on reagáltattam. A benzoesavat 

feleslegben kell alkalmazni, amit a CH2N2-oldat sárga színének teljes megszűnése jelez. A 

benzoesav feleslegét 0,2 N lúggal (NaOH) visszatitráltam. Az előállított diazometán 

koncentrációja 50 mmol/V(Et2O). 

2) CH3NH2/MeOH:
109

 

Az alkalmazott berendezést a 48. ábra mutatja. Metil-amin-hidrokloridot (145 g, 

2,15 mol) és 25%-os NaOH-oldatot (400 ml) mértem be a desztillációs lombikba. Az 

elegyet folyamatosan kevertetve és olajfürdőn melegítve (100-105°C), a felszabaduló 

metil-amin gázt vízzel hűtött golyós hűtőn és fordított állású üres gázmosón vezettem 

keresztül, majd egy szárazjég/aceton hűtőkeverékkel hűtött szedőlombikba 

kondenzáltattam. Kb. 100 ml CH3NH2(l)-t kaptam. A cseppfolyósított metil-aminnal telt 

szedőlombikot kicseréltem a desztillációs lombikkal, szedőlombikként pedig egy 

metanolos (400 ml) lombikot szereltem fel. A cseppfolyósított metil-amint hagytam 

felmelegedni szobahőmérsékletre és a felszabaduló gázt a desztillációs berendezésen 

keresztül a hűtött metanolos szedőlombikba buborékoltattam. A metanolos oldat metil-

amin tartalmát gravimetriásan határoztam meg. Az így előállított metil-amin oldatok 

koncentrációja 0,77-2,8 M közötti érték volt. 

3) HCl/dioxán: 

Sósavpalackból nyert HCl-gázt tömény kénsavon és fordított üres gázmosón át sós 

jég/víz hűtőkeverékkel (-5°C) hűtött dioxánba (250 ml) vezettem. Fél órás buborékoltatást 

követően a HCl-tartalmat gravimetriásan határoztam meg. Az így kapott sósavas dioxán 

koncentrációja c=11,2 M, ezt az oldatot a felére higítottam. Végül 500 ml, 5,51 M-os 

sósavas dioxánt kaptam. 
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48. ábra: A CH3NH2 cseppfolyósítása és elnyeletése során alkalmazott berendezés vázlata 

5.3.3. Ac--Aaa-NHMe származékok előállítása 

5.3.3.1. -aminosav-metilészter-hidroklorid származékok előállítása
108

 

250 ml-es háromnyakú gomblombikba bemértem az absz. metanolt (72 ml) és 

lehűtöttem –10°C-ra, majd rázogatás/kevertetés közben kis részletekben hozzáadtam a 

tionil-kloridot (8 ml, 110 mmol). Az elegyet 15-20 percig hidegen kevertettem végül 

hozzáadtam a védetlen aminosavat (90 mmol). A reakcióelegyet hagytam 

szobahőmérsékletre melegedni, majd 2-3 órán keresztül 60°C-on melegítettem. VRK-val 

követtem a reakció lejátszódását. Lehűlés után a reakcióelegyet bepároltam, többször friss 

metanolt pároltam le róla. A nyersterméket petroléterrel (40-70°C) eldörzsöltem, vagy 

metanol/éter elegyből átkristályosítottam. A kivált kristályokat üvegszűrőn szűrtem és 

P4O10 felett vákuumexszikkátorban szárítottam. Az egyes aminosavakra vonatkozó pontos 

beméréseket a 32. táblázatban, a termékek analitikai jellemzőit a 33. táblázatban 

tűntettem fel. 
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Oldószer, 

reagens  

Kiindulási 

anyagok 

MeOH 

V(ml) 

SOCl2 

n 

(mmol) 

V 

(ml) 

H-α-Ala-OH 

8,0 g, 90 mmol 
72 110 8,0 

H-α-Phe-OH 

14,9 g, 90 mmol 
72 110 8,0 

H-α-Pro-OH 

10,3 g, 90 mmol 
72 110 8,0 

 

32. táblázat: Aminosav-metilészter-hidroklorid származékok előállításánál alkalmazott 

bemérések 

 

Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T % 

Rf 

(eluens) 

a1 
H-α-Ala-OMe*HCl 

fehér kristály 

12,4 

95 
0,18 (c) 

a2 
H-α-Phe-OMe*HCl 

fehér kristály 

17,7 

92 
0,90 (c) 

a3 
H-α-Pro-OMe*HCl 

fehér kristály 

16,0 

90 
0,82 (c) 

 

33. táblázat: Aminosav-metilészter-hidroklorid származékok analitikai jellemzői 

 

5.3.3.2. N-acetil--aminosav-metilészter származékok előállítása
110

 

100 ml-es csiszolatos gömblombikba bemértem 10-50 mmol aminosav-metilészter 

hidrokloridot (a1, a2, a3), majd hozzáadtam az ecetsavanhidridet és a nátrium-acetátot, 

illetve vizet. A lombikot CaCl2-os csővel lezártam és a reakcióelegyet 24 órán át 

kevertettem szobahőmérsékleten. VRK-val követtem a reakció lejátszódását. A reakció 

lejátszódását követően az elegy pH-ját 1 N NaOH-oldattal 7-8-ra állítottam. A b1 anyag 

esetén 3x150 ml kloroformmal kiráztam a vizes reakcióelegyet, majd a szerves fázist sicc. 

MgSO4 szárítószeren szárítottam, szűrtem, és bepároltam. A b2 és b3 anyagok esetén a 

vizes reakcióelegyet bepároltam, többször vizet pároltam le róla és végül a kapott 

nyersterméket éterrel eldörzsöltem. A kivált kristályt szűrtem és P4O10 felett 

vákuumexszikkátorban tömegállandóságig szárítottam. Az adott aminosavakra vonatkozó 

beméréseket a 34. táblázatban tűntettem fel, a termékek analitikai jellemzői a 35. 

táblázatban olvashatók. 
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Reagensek  

Kiindulási 

anyagok 

NaOAc (CH3CO)2O 

n 

(mmol) 

m 

(g) 

n 

(mmol) 

V 

(ml) 

H-α-Ala-OMe*HCl (a1) 

5,0 g, 28 mmol 
112 9,2 224 22,9 

H-α-Phe-OMe*HCl (a2) 

3,0 g, 14 mmol 
28 2,3 56 5,7 

H-α-Pro-OMe*HCl (a3) 

10,0 g, 51 mmol 
102 8,4 204 20,8 

 

34. táblázat: Acetil-aminosav-metilészter-hidroklorid származékok előállításánál 

alkalmazott bemérések 

 
Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T % 

Rf 

(eluens) 

b1 
Ac-α-Ala-OMe 

fehér kristály 

3,9 

96 
0,68 (b) 

b2 
Ac-α-Phe-OMe 

fehér kristály 

2,3 

74 
0,83 (c) 

b3 
Ac-α-Pro-OMe 

fehér kristály 

8,0 

81 
0,50 (b) 

 

35. táblázat: Acetil-aminosav-metilészter-hidroklorid származékok analitikai jellemzői 

 

5.3.3.3. N-acetil-N'-metil--aminosavamid származékok előállítása 

Az acetil-aminosav metilészter származékához (b1, b2, b3, 5-20 mmol) hozzáadtam 

a metanolban elnyeletett metil-amint (c=1,45 mmol/ml), majd a lombikot dugóval lezártam 

és az elegyet szobahőmérsékleten kevertettem. A reakció lejátszódását VRK-val követtem. 

A reakció lejátszódását követően az elegyet bepároltam, majd a visszamaradó anyagról 

4x50 ml metanolt pároltam le (metil-amin eltávolítása). A nyersterméket éterrel 

eldörzsöltem, üvegszűrőn szűrtem, majd P4O10 felett vákuumexszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottam. A beméréseket a 36. táblázat, a c1, c2, c3 termékek 

analitikai jellemzőit a 37. táblázat tartalmazza. 
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Reagens 

Kiindulási 

anyagok 

CH3NH2/MeOH 

c (M) V (ml) 

Ac-α-Ala-OMe (b1) 

1,0 g, 7,0 mmol 
0,77 36 

Ac-α-Phe-OMe (b2) 

1,2 g, 5,5 mmol 
1,45 14 

Ac-α-Pro-OMe (b3) 

3,9 g, 20 mmol 
1,45 45 

 

36. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-α-aminosavamid származékok előállításánál 

alkalmazott bemérések 

 

Jel Termékek 
m (g) 

T % 
Op./°C 

Rf 

(eluens) 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért 

c1 
Ac-α-Ala-NHMe 

fehér kristály 

0,82 

82 

184-

186 
0,32 (b) 

5,30 

(G3, I) 
143,2 

182,2 [M+K]
+
 

165,2 [M+Na]
+
 

144,2[M+H]
+
 

c2 
Ac-α-Phe-NHMe 

fehér kristály 

0,96 

93 

185-

188 
0,57 (b) 

23,22 

(G4, II) 
219,2 

258,2 [M+K]
+
 

241,2 [M+Na]
+
 

220,2 [M+H]
+
 

c3 
Ac-α-Pro-NHMe 

fehér kristály 

1,15 

34 

104-

106 
0,42 (c) 

14,57 

(G3, II) 
196,2 

235,2 [M+K]
+
 

219,2 [M+Na]
+
 

197,2 [M+H]
+
 

 

37. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-α-aminosavamid származékok analitikai jellemzői 

 

5.3.4. Ac-β-HAaa-NHMe származékok előállítása 

5.3.4.1. Boc-aminosav-diazoketon származékainak előállítása
111

 

A Boc-α-Aaa-OH-t (10 mmol) bemértem egy 250 ml-es háromnyakú 

gömblombikba, feloldottam THF-ban (70 ml) és lehűtöttem –(15-20)°C-ra. Kevertetés és 

hűtés mellett hozzácsepegtettem az NMM-t (1,4 ml, 10,1 mmol), majd több részletben a 

klórhangyasav-izobutilésztert (ClCOO
i
Bu, 1,3 ml, 10 mmol). 15-20 percet kevertettem 

ezen a hőmérsékleten, majd lassan hozzáadtam a diazometán (3-6 ekv.) hideg éteres 

oldatát, amíg a sárga színe megmaradt (~100 ml). A reakcióelegyet 30 percig –(15-20)°C-

on kevertettem, majd az elegy felmelegedése (0°C-ra) után még 2 órát kevertettem, végül 

3 órát szobahőmérsékleten majd egy éjszakán át hűtőszekrényben állni hagytam. Pár csepp 

jégecettel elbontottam a maradék diazometánt. Redős szűrőn kiszűrtem az NMM*HCl-sót 

és mostam THF-nal. A szűrletet bepároltam, majd a bepárlási maradékot feloldottam 

100 ml EtOAc-ban. Az EtOAc-os elegyet kiráztam: 2x50 ml desztillált vízzel, 4x50 ml 

telített NaHCO3 oldattal és végül 2x50 ml 10%-os NaCl oldattal. A szerves fázist sicc. 

MgSO4-on szárítottam, majd szűrtem és bepároltam. A sárga nyersterméket P4O10 felett 
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vákuumexszikkátorban tömegállandóságig szárítottam. Az egyes aminosavakra vonatkozó 

pontos beméréseket a 38. táblázatban, a termékek analitikai jellemzőit a 39. táblázatban 

tűntettem fel. 

 

Oldószer, 

reagensek  

Kiindulási 

anyagok 

THF 

V(ml) 

NMM ClCOO
i
Bu CH2N2 

n 

(mmol) 

V 

(ml) 

n 

(mmol) 

V 

(ml) 

n 

(mmol) 

V 

(ml) 

Boc-α-Ala-OH 

3,8 g, 20 mmol 
140 20,2 2,8 20 2,6 ~50 ~200 

Boc-α-Phe-OH 

5,3 g, 20 mmol 
150 20,2 2,8 20 2,6 ~75 ~300 

Boc-α-Pro-OH 

2,1 g, 10 mmol 
70 10,1 1,4 10 1,3 ~25 ~100 

 

38. táblázat: A Boc-aminosav-diazoketon származékainak előállításánál alkalmazott 

bemérések 

 

Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

A1 
Boc-α-Ala-CHN2 

sárga kristály 

3,5 

83 
0,63 (d) 

A2 
Boc-α-Phe-CHN2 

sárga kristály 

5,2 

91 
0,73 (d) 

A3 
Boc-α-Pro-CHN2 

sárga olaj 

1,8 

74 
0,72 (d) 

*Nyerstermékre számított adatok 

 

39. táblázat: A Boc-α-aminosav-diazoketon származékok analitikai jellemzői 

 

5.3.4.2. Boc-β-homo-aminosavak előállítása
112

 

A Boc-α-Aaa-diazoketont (A1, A2, A3, kb. 10 mmol) feloldottam dioxán-víz 

elegyben (250 ml, 80% dioxán) egy 300 ml-es Erlenmeyer-lombikban és hozzáadtam az 

ezüst-benzoátot (0,2 g, 0,5 mmol). Fénytől védve 30 percig ultrahangos fürdőben 

szonikáltattam. A reakció lejátszódását az elegy elszíntelenedése és az ezüst só kiválása 

mutatja. Üvegszűrőn leszűrtem a kivált ezüst sókat, majd az elegyet rotációs 

vákuumbepárlón bepároltam. A bepárlási maradékot desztillált vízzel 100 ml-re higítottam, 

majd 1 N NaOH oldat hozzáadásával az oldat kémhatását pH11-re állítottam. Lúgos vizes 

oldatot 1x40 ml éterrel extraháltam. Ezután a vizes fázist 1 N HCl oldattal átsavanyítottam 
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pH2-ig, majd 3x50 ml EtOAc-tal kiráztam. Az egyesített EtOAc-os fázisokat 1x50 ml 

10%-os NaCl oldattal extraháltam. Az EtOAc-os fázist sicc. MgSO4-on szárítottam, 

szűrtem és bepároltam. Az A1, A2, A3 vegyületekre vonatkozó beméréseket a 40. táblázat 

tartalmazza, illetve a B1, B2, B3 termékekre jellemző analitikai paramétereket a 41. 

táblázat mutatja. 

Tisztítás B1 anyagra 

A visszamaradó olajat petroléterrel (40-70°C) eldörzsöltem, a bedermedt anyagot 

porítottam, majd üvegszűrőn szűrtem és P4O10 felett vákuumexszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottam. 

Tisztítás B2 anyagra 

A kapott nyersterméket, sárga olajat ligroinnal (petroléter 80-120°C) eldörzsöltem, 

a kivált fehér kristályokat üvegszűrőn szűrtem és P4O10 felett vákuumexszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottam. 

Tisztítás B3 anyagra 

A bepárlási maradékot EtOAc:petroléter=1:4-arányú elegyéből kristályosítottam át. 

A kivált fehér kristályokat üvegszűrőn szűrtem és P4O10 felett vákuumexszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottam. 

 

Oldószerek, 

 reagens 

Kiindulási 

anyagok 

Dioxán/víz 

V(ml) 

C6H5COOAg 

n 

(mmol) 

m 

(g) 

Boc-α-Ala-CHN2 (A1) 

3,5 g, 16,5 mmol 
250 1,7 0,4 

Boc-α-Phe-CHN2 (A2) 

5,2 g, 18,0 mmol 
500 1,7 0,4 

Boc-α-Pro-CHN2 (A3) 

1,7 g, 7,4 mmol 
250 0,8 0,2 

 

40. táblázat: A Boc-β-homo-aminosavak előállításánál alkalmazott bemérések 
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Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T % 
Op.(°C) 

Rf 

(eluens) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért 

B1 
Boc-β-HAla-OH 

halványsárga kristály 

1,8 

53 
73-74 0,35 (d) 203,2 

242,2 [M+K]
+
 

226,2 [M+Na]
+
 

204,2[M+H]
+
 

B2 
Boc-β-HPhe-OH 

fehér kristály 

2,0 

40 
100-105 0,53 (d) 279,3 

318,4 [M+K]
+
 

302,4 [M+Na]
+
 

280,4 [M+H]
+
 

B3 
Boc-β-HPro-OH 

fehér kristály 

1,3 

56 
110-113 0,37 (d) 229,2 

268,2 [M+K]
+
 

252,3 [M+Na]
+
 

230,3 [M+H]
+
 

 

41. táblázat: A Boc-β-homo-aminosavak analitikai jellemzői 

 

5.3.4.3. Boc-β-homo-aminosav-metilészter származékok előállítása
113

 

250 ml-es csiszolatos gömblombikban feloldottam a Boc-β-homo-aminosavat (B1, 

B2, B3, 5 mmol) absz. metanolban (30 ml), és lehűtöttem –5-0°C-ra. Kevertetés és hűtés 

mellett lassan hozzáadagoltam a reakcióelegyhez a diazometánt (3-6 ekv, ~100 ml) a sárga 

szín tartós megmaradásáig. Kevertettem az elegyet 1 órán át só-jég hűtés közben és VRK-

val követtem a reakció lejátszódását. A B1, B2, B3 vegyületekre vonatkozó beméréseket a 

42. táblázat, a C1, C2, C3 termékek analitikai jellemzőit a 43. táblázat tartalmazza. A 

reakció lejátszódását követően pár csepp jégecettel elbontottam a maradék diazometánt, 

majd a reakcióelegyet bepároltam. 

Oldószer, 

reagens 

Kiindulási 

anyagok 

MeOH CH2N2 

Boc-β-HAla-OH (B1) 

1,0 g, 4,9 mmol 
30 ml ~100 ml 

Boc-β-HPhe-OH (B2) 

1,0 g, 3,5 mmol 
30 ml ~100 ml 

Boc-β-HPro-OH (B3) 

1,1 g, 5,1 mmol 
30 ml ~100 ml 

 

42. táblázat: A Boc-β-homo-aminosav-metilészterek előállításánál alkalmazott bemérések 
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Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

C1 
Boc-β-HAla-OMe 

sárga olaj 

0,95 

90 
0,72 (d) 

C2 
Boc-β-HPhe-OMe 

sárga olaj 

0,9 

95 
0,82 (d) 

C3 
Boc-β-HPro-OMe 

sárga olaj 

1,1 

92 
0,78 (d) 

*Nyerstermékre vonatkozó adatok 

 

43. táblázat: A Boc-β-homo-aminosav-metilészterek analitikai jellemzői 

 

5.3.4.4. N-acetil-N’-metil-β-homo-aminosavamid előállítása (4. séma) 

5.3.4.4.1. Metil-amid származékok előállítása
114

 

A Boc-β-homo-aminosav metilészter származékához (C1, C3, kb. 4 mmol) 

hozzáadtam a metanolban elnyeletett metil-amint (~40 mmol), majd a lombikot dugóval 

lezárva az elegyet szobahőmérsékleten kevertettem. A reakció lejátszódását VRK-val 

követtem. Ha a reakció nagyon lassan ment végbe, akkor további CH3NH2/MeOH 

adagolásával és 40°C-os melegítéssel gyorsítottam a reakció lejátszódását. A reakció 

lejátszódását követően az elegyet bepároltam, majd a visszamaradó anyagról 4x50 ml 

metanolt pároltam le. A nyersterméket P4O10 felett vákuumexszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottam. A C1, C3 vegyületekre vonatkozó beméréseket a 44. 

táblázat, a D1, D3 termékek analitikai jellemzőit a 45. táblázat tartalmazza. 

Reagensek 

Kiindulási 

anyagok 

CH3NH2/MeOH 

c (M) V (ml) 

Boc-β-HAla-OMe (C1) 

0,95 g, 4,4 mmol 

0,77 

1,88 

60 

69 

Boc-β-HPro-OMe (C3) 

0,9 g, 3,7 mmol 
1,45 24 

 

44. táblázat: A Boc-N’-metil-β-homo-aminosavamidok előállításánál alkalmazott 

bemérések 

 

Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

D1 
Boc-β-HAla-NHMe 

fehér kristály 

0,9 

93 
0,38 (f) 

D3 
Boc-β-HPro-NHMe 

sárga olaj 

0,8 

89 
0,48 (d) 

*Nyerstermékekre vonatkozó adatok 

 

45. táblázat: A Boc-N’-metil-β-homo-aminosavamidok analitikai jellemzői 
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5.3.4.4.2. Boc-védőcsoport hasítása
115

 

250 ml-es gömblombikban feloldottam a Boc-β-homo-aminosav-származékot (D1, 

D3, 4 mmol) 5 M HCl/dioxánban (~80 ml). A gömblombikot CaCl2-os csővel lezártam és 

a reakcióelegyet 1 órát kevertettem szobahőmérsékleten. VRK-val követtem a reakció 

lejátszódását. A reakció lejátszódását követően az elegyet rotációs vákuumbepárlón 

bepároltam, majd 4x50 ml metanolt pároltam le róla. A visszamaradó anyagot KOH felett 

vákuumban tömegállandóságig szárítottam. A D1, D3 vegyületekre vonatkozó 

beméréseket a 46. táblázatban foglaltam össze, az E1, E3 termékek analitikai jellemzőit a 

47. táblázat tartalmazza. 

Reagens/oldószer 

Kiindulási 

anyagok 

5M HCl/Dioxán 

V (ml) 

Boc-β-HAla-NHMe (D1) 

0,9 g, 4,1 mmol 
88 

Boc-β-HPro-NHMe (D3) 

0,8 g, 3,3 mmol 
72 

 

46. táblázat: A Boc-védőcsoport hasításánál alkalmazott bemérések 

 
Termékek 

jelölése 
Termékek 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

E1 
HClH-β-HAla-NHMe 

halványbarna olaj 

0,6 

90 
0 (b) 

E3 
HClH-β-HPro-NHMe 

sárga olaj 

0,5 

93 
0 (b) 

*Nyerstermékre vonatkozó adatok 

 

47. táblázat: Az N’-metil-β-homo-aminosavamid hidrokloridok analitikai jellemzői 

 

5.3.4.4.3. Acetilezés
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100 ml-es háromnyakú gömblombikban feloldottam az N’-metil-β-homo-

aminosavamid hidroklorid sóját (E1, E3, kb.4 mmol) DMF-ban (~15 ml) és lehűtöttem  

–5-0°C-ra. Kevertetés és hűtés mellett hozzáadtam a trietil-amint (~10 mmol) és a p-nitro-

fenilacetátot (~8 mmol), 1 órán át kevertettem só-jég hűtés mellett, majd az elegy 

felmelegedése után 1 éjszakán át szobahőmérsékleten kevertettem. A reakció 

előrehaladását VRK-val követtem. 

A reakcióelegyet bepároltam, majd a bepárlási maradékot 100 ml EtOAc-ban 

feloldottam, a Et3N*HCl csapadékot redős szűrőn szűrtem. A szerves fázist 2x50 ml 

desztillált vízzel, 2x50 ml 5%-os NaHCO3 oldattal és 1x50 ml vízzel extraháltam. A VRK-
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analízis szerint a terméket az első extrakció vizes fázisa tartalmazta, ezért a vizes fázist 

bepároltam és 4x50 ml metanolt pároltam le róla. A bepárlási maradékot feloldottam 

100 ml CHCl3-ban és sicc. MgSO4-on szárítottam, szűrtem, bepároltam. Az E1, E3 

vegyületekre vonatkozó beméréseket a 48. táblázatban tűntettem fel. Az F1, F3 termékek 

analitikai jellemzői a 49. táblázatban olvashatók. 

Tisztítás F1 anyagra 

Az Ac-β-HAla-NHMe esetén további feldolgozásra volt szükség, mivel a VRK-

vizsgálat szerint a szilárd nyersterméket p-nitro-fenol szennyezte, ezért feloldottam 100 ml 

CHCl3-ban és 2x50 ml 1 N NaOH/NaCl oldattal extraháltam. A VRK-vizsgálat szerint a 

termék 80%-a a vizes fázisba került, mely vizes fázis többféle szerves oldószerrel történt 

extrakciója sem vezetett eredményre, így a vizes fázist bepároltam és 50 ml absz. EtOH-t 

adtam hozzá, majd a nem oldódó sókat redős szűrőn kiszűrtem. Ezt a tisztítási lépést 

háromszor megismételtem, de nem sikerült a terméket tökéletesen sómentesíteni. 2 ekv. 

mennyiségű kationcserélő gyantával (Amberlite

, kapacitás: 0,6 mmol/g) 30 percig 

kezeltem, majd a gyantát kiszűrtem, mostam vízzel, a vizes oldatot bepároltam. A 

sómentesítésből kapott bepárlási maradékot EtOH-ból próbáltam átkristályosítani, de nem 

oldódott fel maradék nélkül EtOH-ban. Redős szűrőn kiszűrtem a sót, a szűrletet 

bepároltam. A nyersterméket végül Flash-kromatográfiával (Silica Gel 60, 0,063-0,2 mm, 

eluens: b) és többszöri szilárdfázisú extrakcióval (Strata-X, töltet: 200 mg, víz-metanol) 

tisztítottam. A tiszta terméket P4O10 felett vákuumexszikkátorban tömegállandóságig 

szárítottam. 

Tisztítás F3 anyagra 

A sárga kristályos bepárlási maradékot átkristályosítottam MeOH:éter=1:4-arányú 

elegyéből. A kivált kristályokat üvegszűrőn szűrtem. A VRK-analízis szerint az anyalúg 

tartalmazott még terméket, ezért az éteres fázist tizedére pároltam és a hűtés hatására 

kikristályosodó terméket üvegszűrőn szűrtem. A kiszűrt kristályokat egyesítettem és P4O10 

felett vákuumexszikkátorban tömegállandóságig szárítottam. 
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Oldószer, 

reagensek 

Kiindulási  

anyagok 

DMF TEA Ac-ONp 

V (ml) n (mmol) V (ml) n (mmol) m (g) 

HClH--HAla-NHMe (E1) 

0,6 g, 3,9 mmol 
17 10,0 1,4 8,0 1,4 

HClH--HPro-NHMe (E3) 

0,5 g, 2,8 mmol 
15 7,1 1,0 6,8 1,0 

 

48. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-β-homo-aminosavamidok előállításánál 

alkalmazott bemérések 

 

Jel Termékek 
m (g) 

T % 

Op. 

(°C) 

Rf 

(eluens) 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért 

F1 
Ac-β-HAla-NHMe 

fehér kristály 

0,045 

13 
175-180 0,47 (c) 

14,08 

(G3, I) 
158,2 

197,2 [M+K]
+
 

180,2 [M+Na]
+
 

159,2 [M+H]
+
 

F3 
Ac-β-HPro-NHMe 

halványsárga kristály 

0,12 

42 
98-101 0,50 (c) 

12,60 

(G2, II) 
184,2 

223,1 [M+K]
+
 

207,2 [M+Na]
+
 

185,2 [M+H]
+
 

 

49. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-β-homo-aminosavamidok analitikai jellemzői 

 

5.3.4.5. N-acetil-N’-metil-β-homo-aminosavamid előállítása (3 séma) 

5.3.4.5.1. Boc-védőcsoport hasítása
115

 

A Boc-védőcsoport hasítása a Phe-származék esetén megegyezik az 5.3.4.4.2. 

fejezetben leírtakkal. A C2 vegyületre vonatkozó bemérést az 50. táblázat, a D2 termék 

analitikai jellemzőit az 51. táblázat tartalmazza. 

Reagens 

Kiindulási 

anyag 

5M HCl/Dioxán 

V (ml) 

Boc-β-HPhe-OMe (C2) 

0,9 g, 3,1 mmol 
69 

 

50. táblázat: A β-homo-fenil-alanin-metilészter hidroklorid előállításánál alkalmazott 

bemérések 

 
Termék 

jelölése 
Termék 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

D2 
HClH-β-HPhe-OMe 

barna kristály 

0,7 

98 
0 (a) 

*Nyerstermékre vonatkozó adatok 

 

51. táblázat: A β-homo-fenil-alanin-metilészter hidroklorid analitikai jellemzői 
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5.3.4.5.2. Acetilezés
110

 

250 ml-es csiszolatos gömblombikba bemértem 3 mmol β-homo-aminosav-

metilészter hidrokloridot (D2), majd feloldottam 90 ml kloroformban és hozzáadtam 

12 mmol ecetsavanhidridet és 12 mmol nátrium-acetátot, illetve pár csepp piridint. A 

lombikot CaCl2-os csővel lezártam és a reakcióelegyet 24 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. VRK-val követtem a reakció lejátszódását. A reakció lejátszódását 

követően az elegyet bepároltam és 4x50 ml vizet, majd 4x50 ml metanolt pároltam le róla. 

A szilárd nyersterméket P4O10 felett vákuumexszikkátorban tömegállandóságig 

szárítottam. A D2 vegyületre vonatkozó beméréseket az 52. táblázatban tűntettem fel. Az 

E2 termék analitikai jellemzői az 53. táblázatban olvashatók. 

Reagensek 

Kiindulási 

anyagok 

(CH3CO)2O CH3COONa 

n (mmol) V (ml) n (mmol) m (g) 

HCl-β-HPhe-OMe (D2) 

0,7 g, 3,0 mmol 
12,0 1,6 12,0 0,7 

 

52. táblázat: Az N-acetil-β-homo-fenil-alanin-metilészter előállításánál alkalmazott 

bemérések 

 

Termék 

jelölése 
Termék 

m (g) 

T %* 

Rf 

(eluens) 

E2 
Ac-β-HPhe-OMe 

barna kristály 

0,6 

90 
0,83 (b) 

*Nyerstermékre vonatkozó adatok 

 

53. táblázat: Az N-acetil-β-homo-fenil-alanin-metilészter analitikai jellemzői 

 

5.3.4.5.3. Metil-amid származék előállítása
114

 

A metil-amid származék előállítása a Phe-származék esetén megegyezik az 

5.3.4.4.1. fejezetben leírtakkal. Az E2 vegyületre vonatkozó bemérést a 54. táblázat, az F2 

termék analitikai jellemzőit az 55. táblázat tartalmazza. A nyersterméket éterrel, majd 

petroléterrel (40-70°C) is eldörzsöltem, majd EtOH:éter=1:4-arányú elegyéből 

átkristályosítottam és a kivált kristályokat üvegszűrőn szűrtem. Az átkristályosítások nem 

voltak elegendők, ezért végül a terméket preparatív HPLC-vel sikerült megtisztítanom 

(5.1.2. fejezet, oszlop: 1.). 
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Reagens 

 

Kiindulási 

anyag 

CH3NH2/MeOH 

c (M) V (ml) 

Ac-β-HPhe-OMe (E2) 

0,6 g, 2,5 mmol 
2,79 55 

 

54. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-β-homo-fenil-alaninamid előállításánál 

alkalmazott bemérések 

 

Jel Termék 
m (g) 

T% 

Op. 

(°C) 

Rf 

(eluens) 

HPLC 

tR/min 

(gradiens, 

oszlop) 

MS 

Számolt 

ESI-MS 

Mért 

F2 
Ac-β-HPhe-NHMe 

fehér kristály 

0,070 

12 
183-188 0,46 (b) 

17,14 

(G4, II) 
234,2 

273,2 [M+K]
+
 

257,2 [M+Na]
+
 

235,3 [M+H]
+
 

 

55. táblázat: Az N-acetil-N’-metil-β-homo-fenil-alaninamid előállításánál 

alkalmazott bemérések  
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5.4. Modellpeptidek szintézise 

5.4.1. Szilárdfázisú peptidszintézis (SPPS), Fmoc/
t
Bu-stratégia

117
 

A peptidek szintézisét manuális szilárdfázisú peptidszintézissel (SPPS), Fmoc/
t
Bu 

technikával végeztem. Az Fmoc/
t
Bu technika protokollját a 49. ábra mutatja. Az Fmoc-

védőcsoport bázisérzékeny, ezért eltávolítására általában 20% piperidint tartalmazó DMF 

oldatot használnak. Az első aminosav felkapcsolása után a gyanta telítettségéről 

(kapacitásáról) fotometriás módszerrel győződtem meg. A szárított Fmoc-aminosavval 

acilezett gyantából 1-2 mg-ot (körülbelül, de pontosan) bemértem egy kvarcküvettába (2 

párhuzamos mérés) majd 20% piperidint tartalmazó DMF oldattal kezeltem. Ezek után a 

20% piperidint tartalmazó referencia oldattal szemben megmértem a két párhuzamos oldat 

abszorbanciáját 290 nm-en. Az állandó abszorbancia érték eléréséig vizsgáltam az 

oldatokat. Az alábbi képlet segítségével számítottam a gyantakapacitást, ahol L a gyanta 

kapacitása (mmol/g), A290nm a leolvasott abszorbancia érték, m a gyanta pontos tömege: 

  
      

      
 

 

 

49. ábra: Fmoc-protokoll 

A hasítási és mosási lépések minden esetben híg oldatban/elegyben (10 ml oldószer 

vagy hasítóelegy) történtek. Az elkészült lineáris peptidek szabad N-terminálisának 

acetilezését 5% Ac2O / piridin oldattal valósítottam meg. Az Fmoc-aminosavak 

kapcsolásának sikerességét, valamint az acetilezés sikerességét Kaiser-teszttel 
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ellenőriztem.
118

 A mosást követően 2-3 gyantaszemet egy Lassagne-csőbe teszünk, majd 

hozzáadunk 2-2 cseppet a Kaiser-oldatokból. A-oldat: 500 mg ninhidrin / 10 ml EtOH, B-

oldat: 2 ml 10 mM KCN-oldat / 98 ml piridin, C-oldat: 80 g fenol / 20 ml EtOH. 3-5 percre 

100°C-os szárítószekrénybe téve, ha az oldat megkékül, a teszt pozitív, a kapcsolás 

sikertelen volt. Ebben az esetben újrakapcsolunk, C lépéstől megismételjük a szintézist fele 

mennyiségű aminosavval és kapcsolószerrel. A peptidet tartalmazó gyantát 

oldószermentesítettem MeOH segítségével, majd a hasítást a megszárított gyantáról TFA 

és gyökfogók (fenol, víz, TIS, EDT) segítségével végeztem állandó kevertetés mellett 2-3 

órán keresztül, végül a lehasított peptidet leszűrtem a gyantáról, és hideg dietil-éterrel 

kicsaptam.
119

 A kapott csapadékot centrifuga segítségével tömörítettem, dekantáltam, 

dietil-éterrel mostam, majd vákuumexszikkátorban szárítottam. 

 

5.4.2. Ciklizálás SS-hídon keresztül 

A diszulfidhíd kialakítását szilárdfázisban, illetve oldatfázisban is elvégezhetjük. Az 

irodalomban számos módszer közül választhatunk a reagenstől és a közegtől függően. 

Néhány példa a diszulfidhídon keresztül történő ciklizálásra: 

 oxigén bevezetése puffer (pH=8) közegben
120

 

 tallium-trifluoracetát reagens, TFA közegben, 0°C
121

 

 DMSO és metil-szilil-klorid keverék, TFA oldószerben, 4°C
120

 

 Clearox-gyantán Ellman reagenssel
122

 

 kálium-ferrocianid alkalmazása, puffer (pH=7-8)
123

 

 DMSO, oldószerként puffer (pH=6)
124

 

Az oldatfázisú ciklizálásnál nagyon híg oldatban (0,05-0,1 mg/ml) kell dolgoznunk, 

így elkerülhető a nem kívánt intermolekuláris diszulfidhíd (dimerek, polimerek stb.) 

képződése. Korábbi tapasztalatok kimutatták, hogy oxigén bevezetésével nőtt a 

melléktermékek képződésének lehetősége, ezért munkám során a ciklizálási reakciót a 

levegő oxigénjének segítségével a peptid híg vizes oldatában (0,05-0,1 mg/ml), NH4HCO3 

pufferben (pH=7,8-8) végeztem. 

 

5.4.3. A peptidszintézis menete 

Teflon frittel ellátott 20 ml-es fecskendőbe 1,0 g Fmoc-Rink-Amid-MBHA 

(gyantakapacitás: 0.68 mmol/g) gyantát mértem be, majd DMF-ben duzzasztottam 1 órát. 

Az Acm-védőcsoporttal rendelkező peptidek szintézise 0,5 g gyanta felhasználásával 
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készültek. Az 5.4.1. fejezetben bemutatott protokoll alapján végeztem el a peptidszintézist. 

A peptidszintézisek során alkalmazott beméréseket az 56. táblázat foglalja össze. A 

lineáris prekurzorok N-terminálisainak acetilezését minden esetben 4 ml 5 % Ac2O/piridin 

oldattal végeztem. A kapcsolás sikerességéről Kaiser-teszt segítségével győződtem meg. 

Fmoc-Aaa-OH 
1,95 mmol Fmoc-Aaa-OH 

m / g 

1,95 mmol HOBt 

m / g 

1,95 mmol DIC 

V / ml 

Fmoc-Cys(Trt)-OH 1,14 0,30 0,317 

Fmoc-Cys(Acm)-OH 0,81 0,30 0,317 

Fmoc-Val-OH 0,66 0,30 0,317 

Fmoc-Ala-OH 0,61 0,30 0,317 

Fmoc-Lys(Boc)-OH 0,91 0,30 0,317 

Fmoc-Trp(Boc)-OH 1,03 0,30 0,317 

Fmoc-Tyr(
t
Bu)-OH 0,89 0,30 0,317 

Fmoc-Phe-OH 0,75 0,30 0,317 

 

56. táblázat: Az SPPS során használt bemérések 

 
A lineáris prekurzorokat tartalmazó gyantákat 4×10 ml DMF-dal, 4×10 ml DCM-

nal, végül 4×10 ml MeOH-lal és 4×10 ml Et2O-rel mostam, és leszívatás után 

vákuumexszikkátorban szárítottam. A szárított gyantát egy keverőbabát tartalmazó 50 ml-

es szívlombikba tettem, és hozzáadtam a hasítóelegyet. 1 g peptid-gyantára 15-20 ml 

hasítóelegyet használtam, az alábbi összetételben: 82,5% TFA, 2,5% desztillált víz, 2,5% 

TIS, 2,5% EDT és 50 mg fenol / 10 ml elegy. A hasítóelegyet 2-3 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd a frittel ellátott fecskendőn leszűrtem egy 250 ml-es 

gömblombikba. A szűrt oldathoz előzőleg behűtött, sicc. MgSO4-on szárított hideg detil-

étert adtam. A kicsapódott peptidet 2 órás hűtés után lecentrifugáltam és dietil-éterrel 

háromszor mostam. Az így kinyert peptideket ecetsavban vagy vízben oldottam és 

liofilizáltam. A nyers termékek összetételéről és tisztaságáról RP-HPLC és ESI-MS (5.1.2. 

és 5.1.3. fejezet) segítségével győződtem meg. Az előállított lineáris peptidek analitikai 

paramétereit a 4.2.2. fejezet tartalmazza. A legtöbb peptidet sikerült 80% feletti 

tisztaságban előállítani, ezért ezeket tisztítás nélkül használtam fel a következő lépésben. 

Az oldallánc ciklizációt levegő oxigénjének jelenlétében végeztem NH4HCO3-

pufferben. Az elkészített nyerstermékekből 70-100 mg-ot acetonitril-víz elegyében 

oldottam fel egy keverőbabával ellátott 2000 ml-es háromnyakú gömblombikban, majd 

ehhez adtam 1000-1200 ml NH4HCO3 puffert (pH=7,8-8). A kapott híg oldatban a 
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peptidkoncentráció ~0,1 mg/ml lett. A pH folyamatos ellenőrzése mellett 

szobahőmérsékleten, nyitott lombikban kevertettem az oldatot. A reakciót RP-HPLC 

segítségével követtem. A reakció lejátszódását követően (3-5 nap) a peptidoldatokat 

negyedére pároltam, liofilizáltam és preparatív RP-HPLC segítségével tisztítottam. A 

termékek összetételének és tisztaságának meghatározása ESI-MS és RP-HPLC 

alkalmazásával történt. A tisztított ciklopeptideket ˃95%-os tisztaságban sikerült 

megkapnom. A ciklopeptidek analitikai paramétereit a 4.2.2. fejezetben mutattam be. 

 

5.4.4. Peptid-CPM adduktok szintézise 

A CPM jelölt peptidek előállítása Michael-addícióval történt. A 

reakciókörülmények tisztázása céljából előkísérleteket végeztem három Trp-tartalmú 

peptiddel, majd ezután következett a peptid-CPM adduktok előállítása. 

Elkészítettem a peptid- és a CPM-törzsoldatokat az 57. táblázat szerinti bemérések 

alapján, majd egy mintatartó üvegbe összeöntöttem őket és 37°C-os vízfürdőn kevertettem 

mágneses keverővel. A reakció lejátszódását analtikai RP-HPLC-vel követtem (5.1.2. 

fejezet, gradiens: G4, oszlop: II). Amennyiben a reakció nem ment végbe 4-5 óra alatt, úgy 

éjszakára szobahőmérsékleten otthagytam keveredni. A reakcióelegyet feldolgozás nélkül 

tisztítottam szemi-preparatív RP-HPLC segítségével (oszlop: 2.). A tisztított termékek 

azonosítása és tisztaságvizsgálata RP-HPLC és ESI-MS segítségével történtek. Az 

előállított peptid-CPM-adduktok analitikai jellemzőit a 4.2.2. fejezet tartalmazza. 

Reagens / oldószer 

Kiindulási 

anyag / oldószer 

CPM / DMSO 

Ac-C(Acm)WAKC-NH2 

5,5 mg (7,610
-3

 mmol) / 0,7 ml DMSO 

2,9 mg (7,310
-3

 mmol) 

/0,3 ml DMSO 

Ac-CWAKC(Acm)-NH2 

6,4 mg (8,910
-3

 mmol) / 0,7 ml DMSO 

3,6 mg (8,910
-3

 mmol) 

/0,3 ml DMSO 

Ac-CWAKC-NH2 

4,1 mg (6,110
-3

 mmol) / 0,8 ml DMSO 

4,9 mg (0,012 mmol) 

/0,4 ml DMSO 

Ac-C(Acm)FAKC-NH2 

7,1 mg (1,010
-2

 mmol) / 0,7 ml DMSO 

3,2 mg (7,910
-3

 mmol) 

/0,3 ml DMSO 

Ac-CFAKC(Acm)-NH2 

6,5 mg (9,510
-3

 mmol) / 0,7 ml DMSO 

3,2 mg (7,910
-3

 mmol) 

/0,3 ml DMSO 

Ac-CFAKC-NH2 

4,7 mg (7,710
-3

 mmol) / 0,7 ml DMSO 

3,7 mg (9,110
-3

 mmol) 

/0,3 ml DMSO 

57. táblázat: A peptid-CPM adduktok előállításánál alkalmazott bemérések  
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6. Összefoglalás 

Doktori munkám során különböző modellvegyületek szerkezetvizsgálatával 

foglalkoztam kiroptikai és egyéb spektroszkópiai módszereket, valamint kvantumkémiai és 

molekulamechanikai számolások együttesét alkalmazva. Kapott eredményeim 

hozzájárulhatnak a peptidek, fehérjék oldatfázisban kialakuló térszerkezetének szélesebb 

körű megértéséhez, valamint a peptidek fotolízisét befolyásoló tényezők felderítéséhez, így 

megállapítható a szerkezet és a fotokémiai viselkedés közötti összefüggés. 

A diamid típusú modellvegyületek térszerkezetének spektroszkópiai vizsgálata az 

α- és β-aminosavegyégek konformációs preferenciájának, az aminosav-oldallánc, valamint 

oldószer térszerkezetre gyakorolt szerepének tisztázására, a H-kötésekkel stabilizált 

másodlagos szerkezeti elemek detektálására irányult. 

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy az Ac-α-Ala-NHMe DMSO közegben C5 és 

C7 H-kötéses szerkezetet, valamint nyitott szerkezetet alakít ki
12

 (βL, γL, δL), míg 

vákuumban az Ac-β-HAla-NHMe esetén 12 konformert azonosítottak.
14

 Az általam 

végzett vizsgálatok a β-HAla diamidnál az oldószerhatás következtében DMSO közegben 

csak 6 konformert (C6 és C8 H-kötéses, nyújtott konformerek) eredményezett. A VCD-

spektrumok összevetésekor az Amid I tartományban ellentmondást tapasztaltam a számolt 

és mért jelek előjele között, mely eltérés az Amid I módusok nem robusztus jellegének 

tulajdonítható. Az α- és a β-HAla származékok ECD-spektrumai mind vízben, mind 

acetonitrilben egyezést mutattak, míg TFE-ben nagy eltérést kaptam. Az  

Ac-β-HAla-NHMe ACN-ben mért és számolt ECD-spektrumának összevetése alapján 

egyértelműen kijelenthető, hogy a B1-konformer (C6 pszeudogyűrűs szerkezet) ACN-ben 

is dominál. 

Az α-Phe származék esetén ACN-ben elsődlegesen a βL(a) és βL(g–), DMSO-ban 

pedig az εL(g–), βL(a), βL(g–) konformerek dominálnak. β-HPhe diamid jellemző 

konformerei a C6 és C8 H-kötéses (ún. pszeudo-γ-kanyar) és egyéb nyújtott szerkezetek. A 

Phe-származékok esetén is megfigyelhető volt a mért és számolt VCD-spektrumokban az 

Amid I tartománybeli eltérés. Az eltérés magyarázata lehet a rezgési módusok nem 

robusztus jellege, valamint hogy az oldószerrel kialakult speciális kölcsönhatás miatt 

előfordulhat, hogy nem a PCM oldószermodellel számított energiasorrendnek megfelelő 

legstabilabb konformer a domináns, hanem egy nagyobb energiájú konformer. Az α-Phe 

származéknál mindkét oldószerben ez a nagyobb energiájú konformer a nyújtott szerkezetű 
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βL(g–). A Phe származékok ECD-spektrumai mindhárom oldószerben egyezést mutattak, a 

mért spektrumokon a domináns aromás jelek átfednek az amid kromofór sávjaival, ezért a 

számolt spektrumok interpretálása nehézségeket okoz. 

Vizsgálataim bizonyították az α-Pro és β-HPro diamid rendszerek szignifikánsan 

eltérő konformációs viselkedését különböző környezetekben. A röntgenkrisztallográfiai 

adatok szerint kristályos állapotban az egyedi Ac-α-Pro-NHMe molekulák geometriája 

megfelel egy az α-helikális konformációhoz közel álló tαL– konformerének. A vizsgálatok 

alapján poláris oldószerekben (ACN, DMSO) és vizes oldatban szintén ez a legstabilabb, 

legnagyobb populációval rendelkező konformer. A vizsgáltak közül a legkevésbé poláris 

oldószerben (DCM) a legnagyobb populációval rendelkező konformer a C7 

intramolekuláris H-kötéssel stabilizált γ-kanyar-szerkezet (tγL–). Megjegyzendő, hogy a 

poláris oldószerekben legstabilabb és kristályszerkezetben azonosított tαL– konformer a 

számítások szerint vákuumban nem stabil, geometriai optimalizáció során ugyanis a tγL– 

konformerbe (γ-kanyar) konvergált.
38

 

Az Ac-β-HPro-NHMe röntgenkrisztallográfiával kapott geometriája nem egyezik 

sem az oldatfázisban, sem pedig az alacsony hőmérsékletű Ar- és Kr-mátrixban korábban 

valószínűsített konformerekével. Kristályban az egyes molekulákat intermolekuláris N–

H···O hidrogénkötések tartják össze, szálszerű struktúrát alkotva, az Ac-β-HPro amidkötés 

konformációja transz. ROA-spektroszkópiai mérések és kvantumkémiai számítások szerint 

az Ac-β-HPro-NHMe esetében a vizes közeg erősen indukálja az N-terminálison cisz 

amidkötéseket tartalmazó konformerek kialakulását, ellentétben az α-aminosavegységet 

tartalmazó Ac-α-Pro-NHMe diamiddal. Vízben a legstabilabb konformer (Cc–) cisz  

Ac-β-HPro peptidkötést tartalmaz, ugyanez a C8 intramolekuláris H-kötést kialakítani nem 

képes konformer volt domináns DMSO és ACN oldatban is. 

Fontos eredménynek tartom, hogy a szilárd fázisban (KCl) mért ECD-spektrumok 

jó egyezést adtak a röntgenkrisztallográfiával kapott geometriákra TD-DFT-módszerrel 

számolt spektrumokkal, tehát egyetlen szerkezethez rendelhetők. Ez sajnos, nem mondható 

el a szilárdfázisú VCD-spektrumok esetén, itt fel kell tételeznünk, hogy a spektrumban 

nem az egyedi molekulák, hanem a kristályban levő szupramolekuláris struktúra 

sajátosságai tükröződnek. Ez azt is jelenti, hogy flexibilis diamidok szilárdfázisú VCD-

spektrumának értelmezése kellő körültekintést igényel. 

A prolinegység egyedi, ciklusos jellege lokális merevséget kölcsönöz az α-

aminosavból felépülő peptidek gerinckonformációjának. Kimutattam, hogy az  
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Ac-α-Pro-NHMe transz amidkötéses formája dominál minden közegben. Az  

Ac-β-HPro-NHMe megnövekedett flexibilitása megmagyarázza konformációs eltérését az 

Ac-α-Pro-NHMe modellhez viszonyítva. Az eredmények rámutattak arra, hogy az α-Pro 

helyettesítése β-HPro egységgel a peptidkonformáció jelentős változását indukálhatják, 

melyek egyedi másodlagos és harmadlagos szerkezeti elemekhez vezethetnek, így a β-

HPro fontos peptidmimetikum elemnek tekinthető. 

Aromás aminosavakat tartalmazó diszulfidhidas peptidek szilárdfázisú 

szintézisének és spektroszkópiai vizsgálatának célja a fehérjék szerkezetének UV-fény 

hatására bekövetkező szerkezetváltozásának és az ezzel együttjáró károsodási 

folyamatának felderítése volt ciklopeptidek fotolízisének tanulmányozásával. 

Molekulamechanikai modellezések alapján sikerült három ciklikus pentapeptid 

sorozatot (Ac-(CAWAC)-NH2, Ac-(CWKAC)-NH2 vagy Ac-(CWAKC)-NH2 és Ac-

(CWAGC)-NH2 és ezek különböző aromás oldalláncú aminosavat, illetve valint tartalmazó 

analógjai) találni, amelyek alkalmasak lehetnek UV-VIS besugárzás hatására lejátszódó 

fotolízis tanulmányozására. Az „optimális” modellvegyületek kiválasztásánál a legkisebb 

energiájú konformereknél leolvasott aromás mag-diszulfidhíd (d~4-7 Å)
81

, illetve a kation-

π távolság (d ˂ 6Å)
83

 voltak a mérvadóak. A távolságkritériumok alapján felállított sorrend 

szerint, az ún. ’jó’ modelleknél nagyobb fokú diszulfidhíd hasadást vártam, mint a ’rossz’ 

modelleknél. Figyelembe véve a kapott MM eredményeket szintetikus peptidtárat hoztam 

létre, melyek 280 és 290 nm hullámhosszon történő besugárzásával sikerült a 

diszulfidhidak fotoredukcióját tanulmányozni. 

A fent említett három W-tartalmú peptid fluoreszcencia vizsgálata alapján a 

legkisebb emissziós maximummal az Ac-Trp-OMe-hez képest az Ac-(CWAKC)-NH2 

peptid rendelkezik. Ez ellentétben áll ugyan a várt eredménnyel, miszerint az  

Ac-(CAWAC)-NH2 peptidnél várnánk a legnagyobb intenzitáscsökkenést a diszulfidhidak 

Trp-árnyékolásának (közelségének) következtében. Ez azzal magyarázható, hogy a 

számolások nem veszik figyelembe a szolvatációt. A lineáris peptidek esetén is nagyfokú 

kioltás mutatkozott, ugyanis a lineáris peptidek felvehetnek olyan szerkezetet, melyekben a 

kioltó hatással rendelkező molekularészek közel kerülnek a Trp-hoz, így okozva a 

fluoreszcencia intenzitás csökkenését. 

A vizsgált peptidek besugárzási kísérletei során kapott adatok szerint, a ciklikus 

pentapeptid modellek fotolitikus reakcióiban keletkezett szulfhidril mennyisége nem függ 

össze a modellekben található aromás aminosavak minőségével, sem a korábbi, fehérjéknél 
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tapasztalt Trp-SS híd optimális távolságával. Azonos peptidsorozaton belül a Phe, Tyr, 

illetve Val aminosavrészt tartalmazó modellek azonos hullámhosszon (280, illetve 290 nm) 

történő besugárzásának eredményeként a detektált SH% értékek magasabbak voltak, mint 

amit a Trp-t tartalmazó modelleknél mértem. A modellek oldatbeli konformációs 

viszonyainak felderítése céljából NMR spektroszkópiai mérések és számolások is 

készültek az említett három Trp-tartalmú peptidre. Mivel az így meghatározott kritikus 

távolságok (aromás mag-diszulfidhíd; kation-π hatás) a modellben közel azonosak voltak a 

MM vákuumban végzett számolások jóslataival, így a MM számításaim igazolást nyertek. 

A számítások és különböző spektroszkópiai mérések egyértelműen alátámasztották, hogy a 

kis tagszámú peptid modellekben sok konformer van egyidejűleg jelen és a kritikus 

távolságok viszonylag tág határok között mozognak. 

A peptid-CPM adduktok vizsgálata a kvantitatív szulfhidril meghatározás 

szempontjából volt érdekes. Az adduktok fluoreszcencia mérésével a fellépő FRET-

jelenség zavaró illetve hasznos tulajdonságát lehetett feltérképezni. A mérések azt 

igazolták, hogy nem lehet kihasználni a FRET-jelenséget az aromás mag és a diszulfidhíd 

közötti távolság meghatározására. Emellett a jelenség a fluoreszcens méréseket nem zavarja, 

tehát nem kellett méréseim eredményeit korrigálni. 

A CPM fluoreszcens jelzőmolekula segítségével történő kvantitatív szulfhidril-

meghatározás jól kombinálható a tandem tömegspektrometriára épülő szerkezetvizsgálati 

módszerekkel, mivel a jelzővegyület karakterisztikus módon befolyásolja a peptidek 

MS/MS fragmentációját. A karakterisztikus fragmensionok alapján a módosulás helye a 

szekvenciában pontosan lokalizálható.
95

 

A fotolitikus termékeket vizsgálva számos oxidációs reakcióterméket találtunk, melyek 

egyezést mutattak az irodalomban közölt termékekkel.
76

 Ugyanakkor a ciklikus peptidek 

fotodegradáció-mértékénél – a jelenlegi LCMS és MS/MS adataink és feltételezésünk szerint – 

lehet szerepe az aromás mag és a diszulfidhíd távolságnak. 
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7. Summary 

The continuously growing interest in the understanding of peptide folding led to the 

conformational investigation of methylamides of N-acetyl-amino acids as diamide models. 

The conformational preference of alanine, phenylalanine and proline containing diamide 

compounds as a function of the ambience was observed by a number of chiroptical 

spectroscopic techniques, such as VCD, ECD, ROA spectroscopy (only in the case of 

proline diamides). Here, I report the results of detailed conformational analysis on five 

diamides using experimental and computational methods. 

According to the calculations of Ac-β-HAla-NHMe in DMSO solution significant 

difference occurred in comparison with the structures calculated in the vacuum state. In the 

gas phase more conformers were obtained than in solution phase, 6 local minima (six- and 

eight-membered pseudoring structures and strained structures with no intramolecular H-

bonds) could be distinguished in solution instead of 12 in vacuum. In the Amide I region of 

the VCD spectra the discrepancy between the calculation and the observed spectra could 

most probably be interpreted by the nonrobust VCD modes. Based on the ECD analysis in 

ACN, conformer B1 (with C6 pseudoring structure) has been unambiguously identified in 

ACN solution as well. 

In ACN two main conformers (βL(a) and βL(g–)) of Ac-α-Phe-NHMe derivative, 

while in DMSO three conformers (εL(g–), βL(a), and βL(g–)) could be identified. In the 

case of β-HPhe diamide, H-bonded C6, C8 pseudoring structures and extended forms were 

found as individual conformers. In the Amide I region the observed and computed VCD 

spectra of Phe diamide models obtained in both solvents do not agree well. Possible 

explanations for the discrepancy are (i) the two Amide I bands of the main conformers 

result from intensive nonrobust VCD modes according to the calculations, (ii) the solvent 

may be coordinated in a specific alignment (effect of the coordination on the rotatory 

strengths), therefore not the lowest-energy conformer but the second conformer is 

predominant. The ECD spectrum of Ac-α-Phe-NHMe coincides with the measured 

spectrum of Ac-β-HPhe-NHMe. In both spectra overlapping transitions (aromatic and 

amide) were seen. 

Theoretical calculations have shown that the rotatory strengths of some vibrational 

modes are very sensitive to small variations in backbone geometry. This phenomenon has 

to be taken into the account during the analysis of VCD spectra of α- and β-homo-

aminoacids. 
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The spectroscopic research of proline containing diamide compounds demonstrated 

the most significant conformational differences between α-Pro and β-HPro diamide 

systems in various environments. 

The X-ray crystal structure of Ac-α-Pro-NHMe corresponds to conformer, tαL–, 

which is the most abundant conformer in ACN, DMSO and H2O. In the least polar solvent 

(DCM), the most populated conformer is a C7 intramolecular H-bond stabilized γ-turn 

structure, tγL–. In vacuum tαL– is not a stable conformer because during optimization it 

converged to conformer tγL–. 

The X-ray geometry of Ac-β-HPro-NHMe does exist neither in Ar and Kr matrix 

nor solution-phase.
38

 The molecules in the crystal are bound together through N–H···O 

intermolecular hydrogen bonds to form a strand-like packaging structure. According to the 

torsion angles of the X-ray single molecule structure it could be called Ct– which is the 

trans conformation pair of Cc– with respect to the  angle. Contrary to Ac-α-Pro-NHMe, 

in the case of Ac-β-HPro-NHMe, water seems to induce a strong preference for conformers 

with cis peptide bond on the N-terminal amide group. The most abundant conformer in 

water is Cc– with cis Ac-βHPro peptide bond that was also found major conformer in 

DMSO and ACN. 

One further outcome of this work is that the solid-state ECD spectrum can be 

identified by only one structure, derived from the X-ray crystal geometry, which can be 

used in the TD-DFT simulation. In contrast to solid-state ECD analysis, our results showed 

that IR and VCD spectra obtained in KBr can only be interpreted as a contribution of 

multiple conformers. In solid-phase VCD spectroscopy it is reasonable to compare the 

VCD-based structure with the structure determined by X-ray crystallography, however 

calculations in vacuum may not perfectly correspond to molecular solid-state (L.A. 

Nafie).
92

 This discrepancy can be explained by the fact that solid-state VCD reflects the 

vibrational properties of the supramolecular structure formed in the crystal and not the 

behavior of isolated molecules. The present study also shows that the interpretation of 

solid-state IR and VCD of flexible diamide compounds should be done carefully. 

The unique structural form of proline adopts local backbone rigidity for α-peptides. 

In the current investigation, it has been shown that trans form of Ac-α-Pro-NHMe 

dominates in all media. The increased flexibility of the elongated backbone of Ac-β-HPro-

NHMe explains the conformational discrepancy in comparison with Ac-α-Pro-NHMe. It is 

equally clear that replacement of α-Pro with β-HPro residue causes conformational 
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differences in the peptide backbone and unique secondary and tertiary structural 

possibilities. Therefore, β-HPro can be considered an important potential peptidomimetic. 

Recently there is also a growing interest in the research considering the impact of 

UV irradiation on the structure and function of proteins and peptides. As models, 

oligopeptides were designed to study the UV-light mediated disulfide scission. The major 

goal was to prove and quantify the photochemical splitting of disulfide bridge with thiol-

specific fluorescent label (CPM) by fluorescence spectroscopy. 

Preliminary conformational analyses were performed on peptide series by 

molecular mechanics calculations in order to find well designed cyclic peptides. The 

application of such cyclic models in the investigation makes it easier to clarify the 

photochemical mechanism. Ideal small peptide models were defined by the distance in 

small peptide models between aromatic ring and the disulfide bridge and between the 

centroid of aromatic ring of Trp, Tyr, Phe and the cationic side chain of Arg and Lys, 

which should be ~4-7 Å
81

 and ˂ 6 Å
83

, respectively. The Trp-mediated photolysis of 

disulfide bridges has these structural criteria and the optimal models fulfil the both criteria. 

Considering the MM calculations a series of cyclic model peptides (Ac-(CAWAC)-NH2, 

Ac-(CWKAC)-NH2 or Ac-(CWAKC)-NH2 and Ac-(CWAGC)-NH2 and their analogues 

with Tyr, Phe and the absent Val, latter as a non-aromatic blank model) were synthesized. 

Theoretically, according to theW-SS distance and the presence of Lys, the following order 

can be set up of the evolved sulfhydryl-amount: Ac-(CWAGC)-NH2 < Ac-(CWKAC)-NH2 

< Ac-(CAWAC)-NH2. 

Fluorescence measurements of the above mentioned Trp containing cyclic peptides 

were performed to give information about Trp-SS bridge quenching. Based on the analysis 

Ac-(CWAKC)-NH2 peptide showed the highest quenching effect compared to  

Ac-Trp-OMe. The experimental results differ considerably from the prediction of MM 

calculations. This discrepancy can be explained by the fact that MM calculations were 

performed in vacuum and not in solvent. 

The photolytic degradation was followed by measuring the number of evolved 

sulfhydryl groups as a function of the light energy absorbed and by increased fluorescence 

emission of S-CPM photoproducts. Irradiation analysis showed that the amount of evolved 

sulfhydryl groups is not related to either aromatic aminoacids or optimal structural criteria. 

In order to analyze the real conformational behaviour of the models NMR spectroscopic 

investigations combined with calculations were performed. The distances between 

aromatic ring and the disulfide bridge, and aromatic ring of Trp, Tyr, Phe and the cationic 
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side chain of Arg and Lys determined by NMR and MM calculations were in good 

agreement. We can conclude from the calculations and spectroscopic analysis that such 

small peptides exist as a contribution of multiple conformers and the critical distances 

could vary in a quite wide range. 

In order to estimate the amount of energy transfer from the excited Trp to the 

coumarin ring (FRET) in the peptide adduct the emission spectra of the isolated adducts 

were measured. FRET from Trp to Cys-attached CPM probe has no effect on fluorescence 

measurements so the FRET-effect does not disturb the fluorescence measurement of 

evolved sulfhydryl groups (fluorescence intensity of the peptide-CPM adduct) by 

irradiation. On the other hand, due to the spectral properties of CPM-adducts distances of 

fluorofores cannot be determined using FRET. 

Localization of cysteine residues bearing free sulfhydryl groups with high 

sensitivity is a challenging task because of the spontaneous recombination of disulfide 

bridges in peptides and in proteins. One further outcome of this work is that CPM tagging 

combined with tandem mass spectrometry could have multiple advantages to monitor and 

identify sulfhydryl groups in peptides. A unique reporter ion (m/z 435) containing CPM 

moiety, as well as characteristic sequence ions bearing the CPM tag are generated by CID 

during MS analysis, offering an excellent tool for a sensitive localization of sulfhydryl 

groups. It is perhaps important to note, that the application of CPM reagent in proteomic 

studies might have some limitations as well, because of the large size of the coumarin ring 

and possible steric restrictions in the case of hidden functional groups.
95

 

According to the LCMS and MSMS investigations the photodissociation of 

disulfide bonds in model peptides generates a series of photooxidation products. Our 

results were in good correlation with the literature.
76
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I. Az Ac-α-Pro-NHMe vizes oldatban felvett Raman (bal) és ROA-spektruma (jobb), 

valamint a négy legvalószínűbb konformer számított spektruma és a konformerek számított 

Raman- és ROA-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-311++G** 

elméleti szinten, H2O IEF-PCM oldószermodell mellett 

  



 

 

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

0

2

4

6  Súlyozott összeg

Számított

Hullámszám / cm
-1

 

0

2

4

6

Számított

R
a

m
a

n
 i
n

te
n

z
it
á

s
R

a
m

a
n

 i
n

te
n

z
it
á

s

 

 Cc-

 Bt-

 Cc+

 Dt-

0

2x10
10

4x10
10

6x10
10

Mért

 

 

I R
+

I L

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

-20

-10

0

10

Hullámszám / cm
-1

 Súlyozott összeg

Számított

 

-40

-20

0

20

R
O

A
 i
n

te
n

z
it
á

s
R

O
A

 i
n

te
n

z
it
á

s

 Cc-

 Bt-

 Cc+

 Dt-

Számított

 

-2x10
7

-1x10
7

-5x10
6

0

5x10
6

I R
+

I L

Mért

 

 

 

II. Az Ac-β-HPro-NHMe vizes oldatban felvett Raman (bal)- és ROA-spektruma (jobb), 

valamint a négy legvalószínűbb konformer számított spektruma és a konformerek számított 

Raman- és ROA-spektrumának populációval súlyozott összege B3LYP/6-311++G** 

elméleti szinten, H2O IEF-PCM oldószermodell mellett 

 

 

III. A β-aminosavak lehetséges térszerkezeteinek Ramachandran-kockája (a konformációs 

kódok, ill. elnevezésük) Forrás: Pohl Gábor doktori disszertációja (2011) 
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