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I. Bevezetés és célkitűzések 

Az elmúlt évtizedekben megnőtt az érdeklődés a különböző peptidszármazékok és 

fehérjék szerkezetvizsgálata iránt. A peptidek és fehérjék pontos térszerkezetének 

ismerete a biológiai funkció és a szervezetben zajló különböző folyamatok 

felderítése, valamint gyógyászati alkalmazhatóságuk szempontjából igen nagy 

jelentőséggel bír. 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. 

Doktori munkám során különböző modellvegyületek szerkezetvizsgálatával 

foglalkoztam kiroptikai és egyéb spektroszkópiai módszereket, valamint 

kvantumkémiai és molekulamechanikai számolások együttesét alkalmazva. Kapott 

eredményeim hozzájárultak a peptidek, fehérjék oldatfázisban kialakuló 

térszerkezetének szélesebb körű megértéséhez, valamint a peptidek fotolízisét 

befolyásoló tényezők felderítéséhez. 

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. 

Aromás aminosavakat tartalmazó diszulfidhidas peptidek szilárdfázisú 

szintézisének és spektroszkópiai vizsgálatának célja a fehérjék szerkezetének UV-

fény hatására bekövetkező szerkezetváltozásának és az ezzel együtt járó 

károsodási folyamatának felderítése volt ciklopeptidek fotolízisének 

tanulmányozásával. 
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II. Alkalmazott módszerek 

Oldatfázisú peptidszintézissel hat diamid modellvegyületet (Ac-α-Aaa-NHMe, 

Aaa: Ala, Phe, Pro, valamint ezek β-homo-aminosavat tartalmazó  

Ac-β-HAaa-NHMe analógjai) állítottam elő. A termékek azonosítása ESI-MS 

segítségével történt. Sor került a modellvegyületek komplex spektroszkópiai 

vizsgálatára (FT-IR, VCD, ECD, egyes esetekben Raman, ROA). A teljes körű 

spektroszkópiai vizsgálatot 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. A mért és számolt spektrumok összevetésekor 

meghatároztam az egyes módusok robusztusságát, ezzel segítve a VCD-

spektrumok asszignálását. A prolinszármazékok esetén az előbb felsorolt 

módszerek mellett röntgenkrisztallográfiai mérések és szilárdfázisú ECD és VCD 

spektroszkópiai vizsgálatok is készültek. 

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 történt. Molekulamechanikai (MM) számításokat végeztem 

vákuumban a tervezett ciklikus pentapeptid sorozatokra, melyek különböző 

aromás aminosavat (Trp, Tyr, Phe), illetve valint tartalmaznak a szekvencia 

különböző helyein. Az „optimális” modellvegyületek kiválasztása a legkisebb 

energiájú konformereknél leolvasott aromás mag-diszulfidhíd, illetve a kation-π 
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távolságok alapján történt. A kedvező aromás-diszulfidhíd távolság esetén  

(d~4-7 Å) nagyobb az esély a nagyobb mennyiségű -SH képződésére, mert 

nagyobb fokú az SS-híd hasadása. A bázikus oldallánc-aromás mag kedvező 

távolsága (d ˂ 6Å) esetén a kation-π kölcsönhatás elősegítheti a diszulfidkötések 

hasadását. Figyelembe véve a kapott MM eredményeket szintetikus peptidtárat 

hoztam létre, melyek 280 és 290 nm hullámhosszon történő besugárzásával 

sikerült a diszulfidhidak fotoredukcióját tanulmányozni. A besugárzott 

ciklopeptidek HPLC-MS/MS vizsgálata számos oxidációs reakcióterméket 

mutatott. A távolságkritériumok alapján kiválasztottam három triptofántartalmú 

peptidet (Ac-(CAWAC)-NH2, Ac-(CWKAC)-NH2 vagy Ac-(CWAKC)-NH2 és 

Ac-(CWAGC)-NH2), és elvégeztem ezek fluoreszcencia vizsgálatát, 

összehasonlításra az Ac-Trp-OMe és a lineáris Trp-szekvenciákat használtam. A 

modellek oldatbeli konformációs viszonyainak felderítése céljából NMR 

spektroszkópiai mérések és számolások is készültek. 

Az előállított peptid-CPM adduktok fluoreszcencia mérésére és tandem 

tömegspektrometriás vizsgálatára is sor került. A fluoreszcencia mérések során a 

fellépő FRET-jelenség zavaró illetve hasznos tulajdonságát térképeztem fel. Az 

adduktok tandem tömegspektrometriás vizsgálata alapján meghatároztam a 

módosulás helyét a szekvenciában. 

III. Új tudományos eredmények 

1. 

Az Ac-β-HAla-NHMe modellvegyületnél DMSO közegben hat konformert (C6 és 

C8 H-kötéses, nyújtott konformerek) azonosítottam. A VCD-spektrumok 

összevetésekor az Amid I tartományban tapasztalt ellentmondást a számolt és mért 

jelek előjele között, az Amid I módusok nem robusztus jellegével sikerült 

bizonyítanom. Az ECD spektroszkópiai vizsgálatokkal vízben és ACN-ben 
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egyezést mutattam ki az α- és βH-Ala vegyületek ECD-spektrumai között. Az  

Ac-β-HAla-NHMe ACN-ben mért és számolt ECD-spektrumának összevetése 

alapján kimutattam, hogy a C6 pszeudogyűrűs szerkezetű konformer (B1) ACN-

ben is dominál. 

 

2. 

A Phe-származékok átfogó spektroszkópiai vizsgálatával meghatároztam a 

domináns konformereket: α-Phe származék esetén ACN közegben elsődlegesen a 

βL(a) és βL(g–), DMSO-ban pedig az εL(g–), βL(a), βL(g–) konformerek 

dominálnak, míg a β-HPhe diamid jellemző konformerei a C6 és C8 H-kötéses (ún. 

pszeudo-γ-kanyar) és egyéb nyújtott szerkezetek voltak. A mért és számolt VCD-

spektrumokban megfigyelhető eltérésre kétféle magyarázatot adtam: 1) az Amid I 

rezgési módusok nem robusztus jellege, 2) az oldószerrel kialakult speciális 

kölcsönhatás miatt előfordulhat, hogy nem a PCM oldószermodellel számított 

energiasorrendnek megfelelő legstabilabb konformer a domináns, hanem egy 

nagyobb energiájú konformer. A Phe származékok ECD-spektrumai mindhárom 

oldószerben egyezést mutattak, a mért spektrumokon a domináns aromás jelek 

átfednek az amid kromofór sávjaival. 

 

3. 

Vizsgálataim bizonyították az α-Pro és β-HPro diamid rendszerek szignifikánsan 

eltérő konformációs viselkedését különböző környezetekben. Kimutattam, hogy az 

Ac-α-Pro-NHMe transz amidkötéses formája dominál minden közegben. 

Kristályos állapotban és poláris oldószerekben (ACN, DMSO) valamint vizes 

oldatban a tαL– konformer a legstabilabb. DCM oldószerben a legnagyobb 

populációval rendelkező konformer a C7 intramolekuláris H-kötéssel stabilizált γ-

kanyar-szerkezet (tγL–). Ezzel szemben az Ac-β-HPro-NHMe esetén vízben, 
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DMSO és ACN oldatban a legstabilabb konformer (Cc–) cisz Ac-β-HPro 

peptidkötést tartalmaz. A röntgenkrisztallográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy 

kristályban az egyes Ac-β-HPro-NHMe molekulák intermolekuláris N–H···O 

hidrogénkötéses szálszerű struktúrát alkotnak, transz Ac-β-HPro amidkötéssel. Ez 

a geometria nem egyezik sem az oldatfázisban, sem az alacsony hőmérsékletű Ar- 

és Kr-mátrixban korábban valószínűsített konformerekével. 

A szilárdfázisú ECD-vizsgálatok megmutatták, hogy a KCl közegben mért 

spektrumok egyetlen szerkezethez rendelhetők. Ez a szilárdfázisú VCD-

spektrumok esetén nem mondható el. Ez alapján kijelenthető, hogy a diamidok 

szilárdfázisú VCD-spektrumának értelmezése kellő odafigyelést igényel. 

 

4. 

A molekulamechanikai modellezés eredményeit figyelembe véve (két 

távolságkritérium alapján kiválasztott „optimális” modellek) nagyszámú 

peptidtárat állítottam elő. Az előállított Trp-tartalmú modellek fluoreszcencia 

vizsgálatával kimutattam, hogy mely peptidekben mutatkozott a legnagyobb kioltó 

hatás a Trp fluoreszcenciájára. A MM számolások alapján várt eredmény, 

miszerint az Ac-(CAWAC)-NH2 peptidnél várnánk a legnagyobb 

intenzitáscsökkenést a diszulfidhidak Trp-árnyékolásának (közelségének) 

következtében, nem igazolódott be. Ezt a szolvatáció és a felvehető térszerkezet 

sokfélesége befolyásolja. 

 

5. 

A vizsgált peptidek besugárzási kísérletei során igazoltam, hogy a ciklikus 

pentapeptid modellek fotolitikus reakcióiban keletkezett szulfhidril mennyisége 

nem függ össze a modellekben található aromás aminosavak minőségével, sem a 

korábbi, fehérjéknél tapasztalt Trp-SS híd optimális távolságával. Azonos 
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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. Az NMR spektroszkópiai mérések és számolások 

segítségével meghatározott kritikus távolságok (aromás mag-diszulfidhíd; kation-π 

hatás) a modellekben közel azonosak voltak a vákuumban végzett MM 

számolások jóslataival, így számításaim igazolást nyertek. 

 

6. 

Az előállított peptid-CPM adduktok fluoreszcencia vizsgálatával megállapítottam, 

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. Az adduktok 

tandem tömegspektrometriás vizsgálata bizonyította, hogy a CPM-jelzővegyület 

karakterisztikus módon befolyásolja a peptidek MS/MS fragmentációját, így a 

módosulás helye a szekvenciában pontosan lokalizálható. 

 

IV. Az új eredmények jelentősége 

Doktori munkám során különböző modellvegyületek előállítására és 

szerkezetvizsgálatára került sor. A kiroptikai és egyéb spektroszkópiai módszerek, 

valamint kvantumkémiai és molekulamechanikai számolások együttesét 

felhasználva jutottam eredményeimhez, melyek bővítik a peptidek és fehérjék 

oldatfázisú térszerkezetével kapcsolatos ismeretkört. Továbbá kapott 

eredményeim hozzájárulnak a peptidek fotolízisét befolyásoló tényezők 

felderítéséhez, mely által megállapítható a szerkezet és a fotokémiai viselkedés 

közötti összefüggés.  
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