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BEVEZETÉS 

A tuberkulózis, a Mycobacterium tuberculosis lassan szaporodó baktérium által okozott 

megbetegedés, világszerte az egyik fő közegészségügyi probléma. A betegség kezelése hosszú 

időt igényel, és a jelenleg alkalmazott antituberkulotikumok többségének számos mellékhatása 

ismert. A baktérium évtizedekig megtalálható a szervezetben a tünetek jelentkezése nélkül. 

Ebben az esetben látens fertőzöttségről beszélünk. A látens fertőzöttek (a Föld lakosságának 

egyharmada ide sorolható) 10%-ánál kialakul az aktív betegség. A multirezisztens és az 

extenzíven rezisztens törzsek terjedése miatt egyre nagyobb szükség van új típusú 

antimikobakteriális hatóanyagokra [1]. A gyorsan szaporodó, vízben és talajban is előforduló 

Mycobacterium abscessus is fenyegetést jelent, ez a humán patogén a legtöbb antibakteriális 

hatóanyaggal szemben ellenálló [2]. 

Új hatóanyagok keresése történhet a már meglévő hatóanyagok kémiai módosításával, mely 

során a molekula aktivitásának és szelektivitásának növelése a cél. Hatóanyagok keresése 

történhet az ún. in silico módszer alkalmazásával is, mely során számítógép segítségével több 

millió kismolekulát dokkolnak a baktérium ismert szerkezetű, létfontosságú fehérjéihez, így ki 

lehet választani a legjobban kötődő molekulákat.  

A kis molekulatömegű hatóanyagok többsége általában csak korlátozott mértékben jut be a 

sejtekbe. A M. tuberculosis és a M. abscessus baktériumok intracelluláris kórokozók, ezért nagy 

jelentőségű lehet a hatóanyagok szelektív bejuttatása a fertőzött gazdasejtekbe, melyek 

legtöbbször monociták, makrofágok. Hordozópeptidek, célbajuttató rendszerek alkalmazásával és 

nanorészecskékbe való adszorbeálással, csomagolással növelhető ezen sejtek hatóanyag felvétele, 

javítható a hatóanyagok biodisztribúciója. A célbajuttató egységekkel a hatóanyagok 

sejtspecifikus célbajuttatása valósítható meg [ 3 , 4 ]. A gazdasejtek hatóanyag felvételének 

növelésének hosszú távú előnye lehet, hogy lehetőség nyílik kisebb dózis és rövidebb terápia 

alkalmazására, továbbá a terápiás szerek mellékhatása is csökkenthető. 
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CÉLKITŰZÉS 

Doktori munkám célja új antimikobakteriális hatóanyagok, hatóanyagot tartalmazó 

nanorészecskék, peptid típusú hordozó, illetve célbajuttató molekulák és hatóanyag-peptid 

konjugátumok szintézise, kémiai jellemzése és in vitro biológiai aktivitásának vizsgálata volt. 

A következő ábrán vázlatosan összefoglaltam céljaimat:  

 

 

 

  

szubsztituált szalicilanilidek

 szalicilanilid származékok előállítása

5-klórpirazin-2-karbonsav

szalicilanilid-5-klórpirazinoátok szalicilanilid-4-formilbenzoátok szalicilanilid-karbamátok

R1= Cl, Br, CHO

R2= 4-CF3, 3,4-diCl, 

4-CO-Ph, 4-CO-CH3

R3= CH3, Cl, CH2Cl 

 tuftsinszármazékok előállítása

aminooxiacetilezett

 konjugálás

acetilezett

 kontroll

fluoreszcensen jelzett

 sejtbejutás vizsgálata

-OH

vagy

Ac-

Cf-

spacer

tuftsin egységek

pl. TKPKG, TKPR, TKPPR

n: 1-4

Lys ε-aminocsoportjának

módosítása pl. zsírsavakkal

Aoa-GFLG-[PEPTID]n-NH2

Sal tuftsinszármazék

 szalicilanilid-peptid konjugátumok előállítása

Sal -CHO

-CO-CH3

vagy

 in silico azonosított hatóanyagjelöltek 

peptidkonjugátumainak előállítása

-CHO TB8X tuftsinszármazékTB8X

 kismolekulák kémiai jellemzése

• olvadáspont, NMR, IR, MS, elemanalízis 

• stabilitásvizsgálat

 peptidek és konjugátumok kémiai jellemzése

• analitikai RP-HPLC, MS, aminosavanalízis

• stabilitásvizsgálat

• fluoreszcensen jelzett peptidek fluoreszcencia 

intenzitásának vizsgálata

 in vitro biológiai és funkcionális jellemzések

• antimikobakteriális hatás extracelluláris modellen

• antimikobakteriális hatás intracelluláris modellen

• citotoxikus és citosztatikus hatás

• sejtbejutás

• hatás a sejtek membrán integritására

• lizoszomális degradáció

• membrán affinitás vizsgálata

 szalicilanilid tartalmú nanorészecskék

Sal-PLGA

piridopirimidin származékok
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A meglévő hatóanyagok kémiai módosításának keretében célul tűztük ki a kiemelkedő 

antimikrobiális hatással rendelkező szalicilanilid típusú molekulák különböző származékainak 

előállítását [5]. Terveztük a szalicilanilidek fenolos hirdoxilcsoportjának maszkírozását észterek, 

karbamátok formájában, a jobb biológiai hatás elérése érdekében [6, 7]. Célunk volt továbbá 

olyan szalicilanilid származékok előállítása is, melyek peptid típusú hordozókhoz konjugálhatók. 

A szalicilanilid származékok biokompatibilis és biodegradábilis PLGA nanorészecskébe való 

adszorbeálását, csomagolását is terveztük a jobb biohasznosulás érdekében [8]. 

Hordozóként, illetve célbajuttató egységként a makrofágok, monociták felszínén nagy 

számban megtalálható tuftsin receptorhoz kötődni képes peptideket, ún. tuftsinszármazékokat 

terveztünk alkalmazni [ 9 ]. Célunk volt különböző hosszúságú, szekvenciájú, enzimlabilis 

távolságtartó egységet is tartalmazó, valamint különböző hosszúságú zsírsavakkal módosított 

tuftsinszármazékok előállítása. Terveztük konjugálásra alkalmas peptidek, illetve acetilezett 

kontroll peptidek szintézisét, valamint fluoreszcensen jelzett peptidek előállítását a sejtbejutás 

vizsgálatához. 

A konjugálható szalicilanilid származékokat, valamint az in silico meghatározott 

hatóanyagjelölteket (piridopirimidin származékok) oximkötésen keresztül kívántuk konjugálni a 

különböző tuftsinszármazékokhoz. 

A kémiailag jellemzett vegyületek és hatóanyagtartalmú PLGA nanorészecskék 

segítségével vizsgálni kívántuk a vegyületek in vitro antimikobakteriális hatását extracelluláris és 

intracelluláris baktérium modellen, citotoxikus és citosztatikus hatását, valamint sejtbejutását 

modell sejteken. Vizsgálni terveztük a vegyületek hatását a sejtek membránjának integritására. 

Célunk volt a konjugátumok degradációjának vizsgálata lizoszóma preparátumban és a legkisebb 

metabolitok meghatározása is. Továbbá terveztük a vegyületek membrán affinitásának 

tanulmányozását membrán modell rendszereken. 

Célunk volt a különböző hatóanyagokkal, peptidekkel, konjugátumokkal kapcsolatos 

szerkezet-hatás összefüggések megállapítása. A hatóanyag-peptid konjugátumok esetében arra 

kerestük a választ, hogy a hatóanyagok oximkötés kialakítása mellett megőrzik-e 

antimikobakteriális hatásukat. Olyan konjugátumokat kerestünk, amelyek a sejtbejutás, az 

extracelluláris és intracelluláris baktérium gátló hatás szempontjából a legoptimálisabb 

tulajdonságokkal rendelkeznek, és citotoxikus, illetve citosztatikus hatásuk humán sejtekre nem 

jelentős. 
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MÓDSZEREK 

• Szalicilanilid származékok szintézise: A szalicilanilid származékokat a megfelelő 

szalicilsav és anilin reakciójával állítottam elő mikrohullámú reaktorban. Előállítottam az  

5-klórpirazin-2-karbonsavat, valamint a szalicilanilidek 5-klórpirazin-2-karbonsavval alkotott 

észtereit. A szalicilanilid származékok 4-fomilbenzoesavval alkotott észtereit is előállítottuk. A 

szalicilanilidek fenolos hidroxilcsoportját reagáltattam különböző izocianátokkal, így előállítva a 

szalicilanilid-karbamátokat. 

• Hordozópeptidek és konjugátumok előállítása: A tuftsinszármazékokat szilárdfázisú 

peptidszintézissel, Fmoc/tBu és Boc/Bzl stratégia alkalmazásával állítottam elő. A 

karbonilcsoportot tartalmazó hatóanyagokat (konjugálható szalicilanilidek, piriodpirimidin 

származékok) oximkötésen keresztül kapcsoltam az aminooxiacetil-csoportot tartalmazó 

tuftsinszármazékokhoz. A lizoszomális emésztés során keletkező legkisebb, hatóanyagot 

tartalmazó metabolitokat is előállítottam konjugálással. 

• Tisztítási és analitikai módszerek: Az előállított peptideket és konjugátumokat 

félpreparatív HPLC segítségével tisztítottam. Az előállított kismolekulák kémiai jellemzése 

NMR, IR, ESI-MS, és elemanalízis segítségével történt. A peptidek és a hatóanyag-peptid 

konjugátumok kémiai jellemzésére analitikai HPLC-t, MS-t, és aminosavanalízist alkalmaztam. 

A szalicilanilid származékok és konjugátumok stabilitásvizsgálatát az alkalmazott in vitro 

biológiai kísérletek körülményei között analitikai HPLC és MS segítségével végeztem.  

• Fluoreszcencia vizsgálat: Vizsgáltuk a fluoreszcensen jelzett peptidek és a piridopirimidin 

származékok és konjugátumainak fluoreszcencia intenzitásának pH függését spektrofluoriméter 

segítségével. 

• Membrán affinitás mérések: Összehasonlítottuk a piridopirimidin származékok és 

konjugátumainak membrán affinitását lipid mono- és kettősréteg membrán modelleken 

Langmuir-mérleg és kvarckristály mikromérleg (QCM) módszerek segítségével. A 

kölcsönhatások következtében a kettősrétegben fellépő morfológiai változásokat atomi erő 

mikroszkóppal (AFM) is vizsgáltuk. 

• Antimikobakteriális hatás extracelluláris modellen: A kismolekulák és a konjugátumok in 

vitro antimikobakteriális hatását vizsgáltuk extracelluláris baktérium modellen: lassan növő M. 

tuberculosis H37Rv szenzitív, M. tuberculosis A8 MDR multirezisztens törzseken, és gyorsan 

növő M. abscessus törzsön. Meghatároztuk a vegyületek minimális gátló koncentrációját (MIC). 

A legjobb aktivitást mutató vegyületek antimikobakteriális hatását további multirezisztens 

törzseken is vizsgáltuk. 
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• Antimikobakteriális hatás intracelluláris modellen: Vizsgáltam a szabad és a 

nanorészecskébe csomagolt hatóanyag, illetve a peptidkonjugátumok in vitro hatását 

intracelluláris baktérium modellen, M. tuberculosis H37Rv törzzsel fertőzött MonoMac6 humán 

monocita sejteken, mely a gazdasejt makrofágok modelljének tekinthető. 

• Citotoxikus és citosztatikus hatás: Meghatároztuk a hordozópeptidek, hatóanyagok és 

konjugátumok in vitro citotoxikus és citosztatikus hatását kolorimetriás tetrazólium (MTT) 

teszttel a gazdasejtet modellező MonoMac6 humán monocita sejteken, és differenciáltatott egér 

csontvelői makrofág sejteken (BMMΦ), valamint az egészséges májsejt modelljeként szolgáló 

HepG2 humán hepatóma sejteken.  

• Sejtbejutás vizsgálata: Vizsgáltuk a fluroeszcensen jelzett peptidek és a fluoreszcens 

piridopirimidin származékok in vitro sejtbejutását MonoMac6 sejteken áramlási citometria és 

fluoreszcens mikroszkóp segítségével. Összehasonlítottuk egy szalicilanilid származék és 

szalicilanilid taralmú PLGA nanorészecske sejtbejutását is MonoMac6 sejtekbe HPLC-MS 

módszerrel metanol-acetonitril-víz extrakciót követően. 

• Membrán integritás vizsgálata: Az acetilezett kontroll tuftsinszármazékoknál a zsírsav 

oldalláncok MonoMac6 sejtek membrán integritására gyakorolt hatását vizsgálatuk propídium-

jodidos festést alkalmazva áramlási citometria és fluoreszcens mikroszkóp segítségével. 

• Lizoszomális degradáció: Vizsgáltuk a hatóanyag-tuftsin konjugátumok lizoszomális 

enzimek hatására történő degradációját patkány máj lizoszóma preparátumban HPLC-MS 

módszerrel. 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

1. Szalicilanilid származékok, szalicilanilid-észterek és szalicilanilid-karbamátok 

Szubsztituált szalicilanilid származékokat, 5-klórpirazin-2-karbonsavat, szalicilanilidek  

5-klórpirazin-2-karbonsavval alkotott észtereit, szalicilanilid-4-formilbenzoátokat, valamint 

szalicilanilid-karbamátokat állítottam elő, a vegyületeket kémiailag jellemeztem. Az in vitro 

kísérletek körülményei közt a szalicilanilid-5-klórpirazinoát és a szalicilanilid-karbamát 

elbomlott a kiindulási szalicilaniliddé különböző felezési idővel. A szalicilanilid-4-formilbenzoát 

stabilabbnak bizonyult, mint az 5-klórpirazinoát, illetve karbamát, de némi bomlás ez esetben is 

megfigyelhető volt. Mivel a hidrolízis egyik esetben sem volt pillanatszerű, ezért az in vitro 

aktivitások meghatározásának eredményeit az intakt vegyületekhez rendeltem. 
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1.1. In vitro antimikobakteriális hatás extracelluláris modellen 

A vegyületek többsége jelentős gátló hatással rendelkezett az extracelluláris baktérium 

modellen, M. abscessus, M. tuberculosis H37Rv szenzitív és A8 MDR multirezisztens törzsek 

ellen alacsony gátló koncentráció értékkel (MIC értékek 0,2 μM-tól). A legaktívabb vegyületek a 

szalicilanilid-karbamátok közül kerültek ki. A vegyületek aktivitásához nagyban hozzájárul a 

halogén szubsztituensek jelenléte a szalicilanilid vázon. Azokban az esetekben, amikor a 

szalicilsav- vagy anilingyűrű halogén szubsztituensét formil-, acetil-, vagy benzoilcsoportra 

cseréltük, aktivitáscsökkenés volt megfigyelhető. A M. tuberculosis H37Rv ellen legaktívabb 

vegyületek egy másik multirezisztens törzs és egy extenzíven rezisztens törzs ellen is 

kimagaslóan aktívnak bizonyultak. 

1.2. In vitro citotoxikus és citosztatikus hatás 

A szalicilanilid származékok kiváló in vitro antimikobakteriális hatással rendelkeznek, de a 

vegyületek többsége citotoxikus illetve citosztatikus hatással rendelkezik humán MonoMac6 és 

HepG2, valamint egér csontvelői makrofág sejteken. Ezen eredmények alapján fontos feladat a 

vegyületek szelektivitásának növelése. Azonban a magas citotoxikus és citosztatikus hatást 

tumoros humán sejtvonalakon mértük, a vegyületek hatása ezeken a sejteken utat nyithat a 

tumorterápiában való alkalmazásuk felé is.  

1.3. Szalicilanilid tartalmú PLGA nanorészecskék in vitro sejtbejutása és 

antimikobakteriális hatása intracelluláris modellen 

A szalicilanilidek nanorészecskébe csomagolásával kimagasló sejtbejutást tapasztaltunk a 

MonoMac6 gazdasejt modellen, míg a szabad szalicilanilidek önmagukban csak kis mértékben 

voltak képesek bejutni a sejtekbe. A megnövekedett sejtbejutás eredményeként a szalicilanilid 

származékok PLGA nanorészecskébe való csomagolásával jelentős gátló hatást értünk el az 

intracelluláris baktérium ellen a fertőzött gazdasejt modellen, melyet a szabad kismolekula 

esetében nem tapasztaltunk. 

 

2. Tuftsinszármazékok mint hordozópeptidek 

Különböző tuftsinszármazékokat állítottam elő és kémiailag jellemeztem, melyek a 

tuftsinegységek számában és típusában tértek el egymástól. Továbbá tartalmazhattak GFLG 

enzimlabilis távolságtartó egységet, vagy különböző hosszúságú zsírsav oldallánc módosítást. A 

peptidek C-terminálisa amid, vagy karboxil formájú volt. A peptideket hordozóként, illetve 

célbajuttató egységként kívántam alkalmazni, ezért konjugálásra alkalmas aminooxiacetil (Aoa) 

funkcióscsoportot tartalmaztak. Kontroll vegyületeknek acetilezett peptideket is előállítottam, 

illetve fluoreszcensen jelölt analógok is készültek sejtbejutási vizsgálatokhoz. 
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2.1. A fluoreszcens tuftsinszármazékok in vitro sejtbejutása 

A fluoreszcens tuftsinszármazékok sejtbejutása során azt az eredményt kaptuk MonoMac6 

gazdasejt modellen, hogy a hosszabb tuftsinszármazékok sejtbejutásának mértéke nagyobb, mint 

a rövidebbeké. A palmitinsavval módosított peptidek sejtbejutása a legnagyobb, viszont 

magasabb koncentrációknál ezek a vegyületek citotoxikus hatásúak. A dekánsav oldallánc 

módosítást tartalmazó peptidek internalizációja szintén kiemelkedő és ezek a peptidek nem 

bizonyultak citotoxikusnak. A tuftsinszármazékok feltételezhetően tuftsin receptorokon keresztül 

receptor mediált endocitózissal, valamint a tuftsin fagocitózist stimuláló hatása révén 

fagocitózissal juthatnak a sejtekbe. Ezek mellett kis mértékben bejuthatnak a sejtekbe nem 

szelektíven, passzív transzport által. A dekánsav és palmitinsav oldalláncok jelenléte a molekulát 

lipofilebbé teszi így valószínűleg nő a diffúzió általi bejutás mértéke. 

2.2. Az acetilezett tuftsinszármazékok in vitro citosztatikus hatása 

Az acetilezett tuftsinszármazékok nem mutattak citosztatikus hatást MonoMac6 gazdasejt 

modell és HepG2 májsejt modell sejteken a palmitinsav oldalláncot tartalmazó származékokon 

kívül. A palmitoil oldalláncot tartalmazó kontroll peptidek a szabad palmitinsavnál jóval 

alacsonyabb koncentrációnál voltak citosztatikusak. Ez az eredmény összhangban van a 

fluoreszcensen jelölt, palmitinsavat tartalmazó peptidszármazékok esetén tapasztalt 

citotoxicitással. A membrán integritás vizsgálatok alapján elmondható, hogy a palmitinsav 

oldalláncot tartalmazó peptid károsítja a sejtmembránt. 

A sejtbejutás és a citotoxikus, illetve citosztatikus hatás alapján a dekánsav oldalláncot 

tartalmazó peptidek a legígéretesebb hordozójelöltek. 

 

3. Szalicilanilid származékok peptidkonjugátumai 

3.1. In vitro antimikobakteriális hatás extracelluláris modellen és citosztatikus hatás 

gazdasejt modellen 

A szalicil- vagy anilingyűrűn karbonilcsoportot tartalmazó szalicilanilidek 

peptidkonjugátumaiban a stabil oximkötés ellenére megmarad a szalicilanilidek in vitro 

antimikobakteriális hatása M. tuberculosis H37Rv, A8 MDR és M. abscessus baktériumtörzsek 

ellen. A konjugátumok közt vannak olyanok, melyek minimális gátló koncentrációja csak kissé 

volt magasabb, mint a szabad szalicilanilidé, és ezeknek a konjugátumoknak nem volt 

citosztatikus hatása a MonoMac6 sejteken. Közös jellemzője ezeknek a konjugátumoknak, hogy 

egy tuftsinegységet tartalmaznak, spacerrel vagy anélkül: Sal8-Aoa-T5, Sal8-Aoa-GFLG-T5, 

Sal8-Aoa-T5-OH, Sal8-Aoa-GFLG-T5-OH, Sal8-Aoa-TKPR-OH, Sal8-Aoa-GFLG-TKPR-OH, 
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Sal8-Aoa-TKPPR-OH, és Sal8-Aoa-GFLG-TKPPR-OH, ahol Sal8 az N-(4-acetilfenil)-5-bróm-2-

hidroxibenzamid szalicilanilid származékot jelenti. 

3.2. In vitro antimikobakteriális hatás intracelluláris modellen, a vegyületek szelektivitása 

Kiemelkedő jelentőségű, hogy mindegyik konjugátum képes volt gátolni a baktériumot a 

fertőzött makrofág modellen, míg a szabad szalicilanilid származékok nem mutattak gátló hatást. 

A konjugátumok intracelluláris gátló hatása valószínűleg a jobb sejten belüli hasznosulásuknak 

köszönhető, mely a nagyobb internalizációjuk eredménye a szabad hatóanyagokhoz képest. A 

konjugátumok sejtbejutásának mértékére a fluoreszcensen jelölt tuftsinszármazékok sejtbejutási 

eredményeiből lehet következtetni. A legtöbb konjugátum esetében az intracelluláris baktérium 

elleni gátló hatás növekszik a becsült internalizációs képesség növekedésével. Viszont azok a 

konjugátumok, melyeknek a sejtbejutása és az intracelluláris gátló hatása a legnagyobb volt, erős 

vagy közepes citosztatikus hatással rendelkeztek. Ezekben a konjugátumokban közös, hogy 

dekánsav vagy palmitinsav oldallánc módosítást tartalmaznak (Sal8-Aoa-OT20(4-dek), Sal8-

Aoa-OT20(4-pal), Sal8-Aoa-OT20(14-pal), Sal8-Aoa-T5(4-dek), Sal8-Aoa-T5(4-pal)). A Sal8-

Aoa-T5(4-dek) dekánsavat tartalmazó monotuftsin származék konjugátumnak közepes 

citosztatikus hatása van, viszont kimagasló gátló hatással rendelkezik az intracelluláris baktérium 

ellen és a becsült sejtbejutása is jelentős, így ez a konjugátum kedvező jelölt lehet a további 

vizsgálatokban. A legtöbb konjugátum, mely nem mutatott citosztatikus hatást és kimagasló in 

vitro antimikobakteriális hatása volt az extracelluláris baktérium ellen, megfelelő gátló hatással 

rendelkezett az intracelluláris baktérium ellen is, így szelektívnek tekinthetők a baktériumra. 

Ezek közül a konjugátumok közül a legígéretesebbek a Sal8-Aoa-T5, Sal8-Aoa-GFLG-T5 és a 

Sal8-Aoa-TKPR-OH monotuftsin származékok. 

3.3. A konjugátumok degradációja lizoszóma preparátumban 

A lizoszóma preparátumban a GFLG spacert tartalmazó konjugátumok esetén képződött a 

leggyorsabban a legkisebb, hatóanyagot tartalmazó metabolit (szalicilanilid-aminooxiacetil-

aminosav származék). A dekánsav jelenléte a konjugátumban növelte, míg a palmitinsav jelenléte 

(4-es pozícióban) csökkentette a hidrolízis sebességét. A rövidebb peptidet tartalmazó 

konjugátumok stabilitása nagyobb volt, mint a hosszabbat tartalmazóké. A konjugátumok 

lizoszomális emésztése során tapasztalt stabilitási különbségekkel nem áll kapcsolatban a 

konjugátumok intracelluláris gátló hatásának különbsége. Ez az alkalmazott intracelluláris modell 

rendszer nem elég érzékeny ahhoz, hogy lássuk a lizoszomális degradációban észlelt különbségek 

hatását. 
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4. A piridopirimidin származékok peptidkonjugátumai 

4.1. In vitro antimikobakteriális hatás extracelluláris modellen és citosztatikus hatás 

gazdasejt modellen 

A piridopirimidin származékok kimagasló in vitro antimikobakteriális hatása M. 

tuberculosis H37Rv baktériumtörzs ellen megőrződik a konjugátumokban oximkötés kialakítása 

mellet. A szabad hatóanyagjelöltek és a konjugátumok szelektívnek bizonyultak a baktériumokra, 

mivel nem mutattak citosztatikus aktivitást a gazdasejt modell MonoMac6 sejteken a vizsgált 

legmagasabb koncentrációban sem. Ez alól kivétel a palmitoil oldalláncot tartalmazó konjugátum 

(TB820-Aoa-OT20(4-pal)), melynél jelentős citosztatikus aktivitást tapasztaltunk. Ezt a hatást a 

palmitinsav jelenléte okozza, amit a kontroll peptid esetében is tapasztaltunk. 

4.2. In vitro antimikobakteriális hatás intracelluláris modellen, sejtbejutás és membrán 

affinitás 

A szabad piridopirimidin származékokkal ellentétben a konjugátumok többsége gátolta az 

intracelluláris baktériumot. A jobb intracelluláris hasznosulást támasztja alá az, hogy a 

konjugálással a hatóanyagjelöltek MonoMac6 monocita sejtekbe való sejtbejutása nőtt, továbbá a 

konjugálással megnövekedett membrán affinitást értünk el a modell lipid monoréteg és 

kettősréteg rendszeren. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Doktori munkám során sikeresen előállítottam és jellemeztem különböző szalicilanilid 

származékokat. A vegyületek kimagasló in vitro antimikobakteriális hatással rendelkeztek 

extracelluláris baktérium modellen, alacsony koncentrációnál gátolták a gyorsan növő, 

antibakteriális hatóanyagoknak ellenálló M. abscessus baktériumtörzset, valamint a lassan 

növő, szenzitív és multirezisztens M. tuberculosis törzseket.  

2. A szalicilanilid származékok PLGA nanorészecskébe történő adszorpciójával hatékonyabb 

sejtbejutást értünk el. Kiemelkedő jelentőségű, hogy míg a szabad szalicilanilidek nem voltak 

hatásosak az intracelluláris baktérium ellen, a szalicilanilid tartalmú PLGA nanorészecskékkel 

sikerült gátolni az intracelluláris baktériumot. 

3. Az előállított tuftsinszármazékok hordozóként, illetve célbajuttatóként való alkalmazásával 

kapcsolatban megállapítottuk, hogy a sejtbejutás szempontjából a több tuftsinegységet 

tartalmazó származékok nagyobb mértékben jutnak be, mint a rövidebb analógok.  



10 
 

4. A palmitinsav vagy a dekánsav oldallánc módosítás jelenléte jelentősen növelte a sejtbejutás 

mértékét. Ugyanakkor a palmitoil oldalláncot tartalmazó peptidek citotoxikus, illetve 

citosztatikus hatással rendelkeztek humán sejteken és károsították a sejtek membránját. 

5. A szalicilanilid-peptid konjugátumok esetében a kismolekula antimikobakteriális hatása 

megőrződik a konjugátumokban, a minimális gátló koncentráció értékük a kismolekuláéhoz 

hasonló, vagy nagyobb volt.  

6. Megállapíthatjuk, hogy a szalicilanilidek peptidekhez való konjugálásával számos esetben 

sikerült növelni a hatóanyag szelektivitását.  

7. Kiemelkedő eredmény, hogy a konjugátumok a szabad szalicilanilidekkel szemben aktívak 

voltak az intracelluláris baktériumok ellen, mely valószínűleg a jobb sejtbejutásuknak 

köszönhető. 

8. A konjugátumok lizoszóma preparátummal szembeni stabilitását a dekánsav és a palmitinsav 

oldallánc jelenléte, az enzimlabilis spacer és a tuftsinegységek száma befolyásolta. 

9. Az in silico azonosított, majd kémiailag optimált hatóanyagjelöltek, a piridopirimidin 

származékok is megőrizték in vitro antimikobakteriális hatásukat a konjugátumokban alacsony 

MIC értékekkel.  

10. A szabad piridopirimidinek és a konjugátumaik szelektívnek bizonyultak a baktériumokra, 

mivel nem mutattak citosztatikus aktivitást a gazdasejt modell sejteken. 

11. A konjugátumok többsége az intracelluláris baktériumok ellen is hatásosnak bizonyult, míg a 

szabad piridopirimidin származékok nem mutattak gátló hatást. A konjugátumok 

intracelluláris aktivitása valószínűleg a nagyobb internalizációjuk és membrán affinitásuk 

eredménye a szabad hatóanyagokhoz képest. 
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