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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

AAA aminosavanalizís (amino acid analysis) 

Boc  terc-butiloxikarbonil- 

t
Bu  terc-butil-  

Bzl  benzil- 

Cf  5(6)-karboxifluoreszcein 

DBU 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én 

DCM diklórmetán 

DCC N,N’-diciklohexilkarbodiimid 

DIC  N,N’-diizopropilkarbodiimid 

DIEA  N,N-diizopropiletilamin 

DMF N,N- dimetilformamid 

DMSO dimetil-szulfoxid 

EDT 1,2-etánditiol 

FACS Áramlási citometria (Fluorescence Activated Cell Sorting) 

Fmoc 9-fluorenilmetoxikarbonil- 

FRET Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (Fluorescence Resonance 

Energy Transfer) 

HOBt  1-hidroxibenzotriazol 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (high performance liquid 

chromatography)  

MBHA 4-metil-benzhidrilamin (gyanta) 

MES 2-(N-metilmorfolino)etánszulfonsav 

OBzl benzil-észter 

Pbf  2,2,4,6,7-pentametil-dihidrobenzofurán-5-szulfonil- 

TFA trifluorecetsav 

TIS  triizopropilszilán 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. Kalpain enzimcsalád  

A különböző proteáz típusú enzimek kiemelt jelentőséggel bírnak az élő szervezetek 

működésében, mivel ezen enzimek aktivitása lehetővé teszi számos biológiailag aktív fehérje 

működésének közvetlenül történő pontos és irreverzibilis szabályozását (1). A kalpainok az 

intracelluláris cisztein-proteázok családjába tartozó enzimek közé sorolhatók. Nevüket 

rövidítésként a calcium-dependent papain-like enzyme kifejezésből kapták (2). A kalpain 

enzimek felépítésüket tekintve egy cisztein-proteáz alegység és egy kalmodulin-szerű (3) 

kalcium-ion kötő alegység kombinációjának tekinthetők. Napjainkig az enzimcsalád 15 

különböző struktúrájú cisztein-proteáz alegységet tartalmazó tagját azonosították, illetve 16.-

ként a kalmodulin-szerű szubdomént említi a szakirodalom (4). A kalpain 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 

13 és 14 enzimet tipikus kalpainnak nevezik, melyekre jellemző, hogy tartalmazzák a penta-

EF motívumot, mely utóbbi 5 Ca
2+

-iont kötő egységből épül fel. Az EF motívumok nevüket a 

parvalbumin leírása során felfedezett térszerkezeti elemet alkotó E és F hélixek után kapták, 

mely utóbbiak között egy loop biztosít kapcsolatot, amin a Ca
2+

 ion megkötése lejátszódik (5).  

A Ca
2+

-ion kötődés hatására bekövetkező térszerkezeti változása indukálja az enzim aktív 

formába alakulását, ezért tipikusan kalcium-ion koncentráció függő a működésük. Ezzel 

szemben a kalpain 5, 6, 7, 10, 15 és 16 az atipikus kalpainok családjába tartoznak. Közös 

ismertetőjük, hogy nem tartalmazzák a penta EF-motívumot (6, 7). Az atipikus kalpainok 

alacsonyabb rendű élőlényekben fordulnak elő (8). Az elsőként azonosított két enzim a µ- és 

m-kalpain (kalpain 1 és 2) az emlősök minden szövetében előfordul. Elnevezésüket az 

aktiválódásukhoz szükséges kalcium-ion koncentrációnak (μM-os vagy mM-os) megfelelően 

kapták (9). A kalpainok Ca
2+

-ion koncentrációtól függő módon szabályozási és jelátviteli 

folyamatokban vesznek részt. Habár egyre többet tudunk a működésükről, egyes funkcióik 

még napjainkban sem teljesen felderítettek. A kalcium-ion mentes humán m-kalpain 

kristályszerkezetét Hostfield és munkatársai, míg a patkányból származóét Strobl és 

munkatársai írták le (10-11). A µ- és m-kalpain heterodimer felépítésű. Tartalmaznak egy 80 

kDa nagyságú, négy doménből álló (I-IV domén) alegységet és egy 30 kDa méretű, két 

doménre tagolódó (V, VI domén) alegységet (12). A legújabb nómenklatúra szerint az egyes 

domének azonosítására a számozásánál informatívabb jelöléseket használnak. Az I. és II. 

domén PC1 és PC2 rövidítése a proteáz-mag elnevezéséből származik, a III. domént más 
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cisztein-proteázokban fellelhető C2 elnevezésű doménhez való hasonlóságáról C2L (C2-like) 

rövidítéssel, míg a penta EF-hand egységeket tartalmazó IV, illetve VI doméneket rendre 

PEF(L), illetve PEF(S) rövidítéssel jelölik megkülönböztetve, hogy a nagy vagy a kis 

alegység részét képezik (large/small). Végül az V., glicinben gazdag domén a GR (glycine 

rich) megnevezést kapta (1. ábra) (14, 15).  

 

 

1. ábra A humán m-kalpain felépítésének szalag modellje. (2) 

Az enzim proteáz funkciója a 80 kDa alegységben helyet foglaló II. és IV. doménhez köthető 

(12). Az aktiválódást a IV. és VI. doménen történő Ca
2+

-ion kötődés indítja be, a folyamat 

során végbemenő térszerkezet változással (13). Ennek során a II. és IV. domén térszerkezete 

úgy változik, hogy kialakul a Cys
115

, His
272

 és Asn
296 

aminosavakból álló katalitikus triád (10, 

11). Az I. domén, a papain-szerű régiótól (PC2 domén) az N-terminális felé eső rész, 

funkciója nem teljesen felderített. Kimutatták azonban, hogy Ca
2+

-iont kötni képes régiókat 

tartalmaz a proteáz-maghoz tartozó részén (16), valamint az N-terminálisán található egy 19 
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aminosav hosszúságú α-hélix, mely a kis alegységhez rögzülő horgonyként funkcionál (10). A 

III. (C2L) domén több kalcium-ion és foszfolipid kötő helyet tartalmaz, hasonlón más 

proteázokban, úgymint a protein kináz C és foszfolipáz enzimben lévő C2 doménhez (17, 18). 

A domén két savas karakterű aminosavakból álló klasztert tartalmaz, melyek elősegítik a 

kalcium-ion kötődését (beágyazzák azt) (19, 20). Az V. domén glicinben igen gazdag, 95 

aminosavból álló rendezetlen szerkezetű hidrofób régió, a kis alegység N-terminális része, 

szerepe az enzim működésében egyelőre tisztázatlan (21). 

Az első eredmények alapján a sejtben lévő kalpain enzim aktiválódásához lényegesen kisebb 

kalcium-ion koncentráció is elégséges, mint az izolált enzim esetén (25). E megfigyelésből 

arra a következtetésre jutottak, hogy az élő sejtben valószínűleg valamilyen más, a Ca
2+

-ion 

felé mutatott érzékenységet növelő folyamatnak kell végbemennie. A kutatások során több 

faktor releváns szerepére is fény derült. Maga a kalpain enzim a proteázok ideális célpontja 

lehet, mivel inaktív heterodimer formájában számos könnyen hozzáférhető linkert és hurkot 

tartalmaz, melyeket számos ilyen enzim hasít (22), beleértve önmagát a kalpaint is (23,24). A 

nagy (80 kDa) alegység N-terminálisán lévő horgony-motívum az autoproteolízis során 

könnyen lehasítódik, így csökkentve a PC1 és PC2 domének mozgásához szükséges energiát. 

Ennek köszönhetően könnyebben (kisebb Ca
2+

-ion koncentráció mellett) alakulhat ki az aktív 

forma (25). Mindemellett több fehérje kalpainra kifejtett aktiváló hatását is bizonyították. 

Michetti és munkatársai patkány vázizomból izoláltak m-kalpainra specifikus aktivátor 

fehérjét (26), míg Melloni és munkatársai az emberi UK114 jelű ribonukleáz fehérje aktiváló 

hatást igazolták (27, 28). Az autoproteolízis és aktiváló fehérjék hatása mellett kimutatták 

még, hogy fokozhatja a kalpainok Ca-ion érzékenységét az enzim foszforilációja (29, 30), 

illetve a kicsi (30kDa) alegység változatos mechanizmusú reverzibilis/irreverzibilis 

disszociációja is (31, 32). 

1.1.1. A kalpain enzimek fiziológiás szerepe 

A kalpain enzimek az élő szervezet sejt- és magasabb szintű folyamataiban is kulcsszerepet 

játszanak. Funkciójukat tekintve szabályzási és jelátviteli folyamatokban vesznek részt (31). 

A működésük (33, 34) vagy expressziójuk (35) gátlásával mind in vivo mind in vitro 

modellekben sikerült számos funkciójukat felderíteni. Nagyszámú, a citoszkeletális rendszer 

és a sejtmembrán között kapcsolatot teremtő fehérjét képes hasítani az izolált kalpain enzim. 

(31). Hasításuk során a belső vázrendszer és a membrán kapcsolata megszűnik, ami az adott 

sejtek vándorlását teszi lehetővé (36).  
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Korai eredmények azt mutatták, hogy a kalpain nem játszik szerepet a vérlemezkék 

aggregációs folyamatában. Azonban egy későbbi vizsgálatban a kalpasztatin fehérje kalpain 

enzimet gátló, 24 aminosavból álló részletével megegyező peptid vérlemezkékbe juttatásával 

sikeresen gátolták a trombin-indukált a vérlemezke aggregációt és a vérlemezkék 

üvegfelületen történő vándorlását (37). Így nagy valószínűséggel az első vizsgálatban 

alkalmazott inhibitor (Z-Leu-Leu-Tyr-CHN2) alacsony membrán-permeabilitásának tudható 

be a gátló hatás elmaradása.  A kalpain szintén gátló hatást fejtett ki az A23187 elnevezésű 

kalcium-ion ionofor által indukált talin és filamin degradációra, így bizonyítva a kalpain 

szerepét a fenti folyamatokban. (38, 39).  

A kalpain enzim ugyancsak szerepet játszik néhány szignáltranszdukciós folyamat 

szabályozásában. Az enzim hasítja a protein kináz C enzimet, melynek során aktív, a 

szignáltranszdukcióban résztvevő fragmens keletkezik (40). Későbbiekben további 

szignáltranszdukciós folyamatokban részt vevő fehérjéről - kinázok (ppFAK125 (41)), pp60c-

src (42)), foszfatázok (tirozin foszfatáz PTP-1B (43)) és citoszkeletális fehérjék (filamin (44)), 

talin (45), vinculin (46)) is bizonyították, hogy a kalpain enzim hasítja. A kalpain szintén részt 

vesz az integrin-mediált szignáltranszdukciós folyamatokban is (47).  

Feltételezik még, hogy a kalpain a sejtciklusban is részt vesz. Próbálták kimutatni szerepét a 

G1 és S osztódási szakaszok közti átmenetben, azonban a kalpain hiányos egerek (Capn4
-/-

) 

fejlődésében nem tapasztaltak eltérést az egészséges társaikhoz képest (48). Santella és 

munkatársai megfigyelték, hogy a profázisban gátolt oocitákba, mikroinjektálásos eljárással 

kalpaint juttatva  megváltoztatja a sejtciklust, minek hatására meiotikus osztódás figyelhető 

meg (49). Wantable és munkatársai igazolták, hogy Xenopus (karmos béka) tojásokba m-

kalpaint juttatva az enzim gátolta a pp39mos protein kináz működését, ezáltal indukálta a 

metafázis megvalósulását (50).  

A kalpain enzimek fontos szerepet töltenek be az embrionális fejlődésben is. Az m-kalpainért 

felelős gén eltávolításával létrehozott egér embriók életben maradtak ugyan, de a vér 

retrakciós és a vérlemezkék aggregációs képessége jelentősen csökkent, ha azonban mind az 

m- mind a µ- kalpain aktivitását is megszüntették, az egérembriók 12 napos korukra 

elpusztultak, bár az embrionális őssejtek és fibroblasztok végig megőrizték osztódási 

képességüket (51). 

Vannak adatok, melyek arra utalnak, hogy a kalpainok a génexpresszióban is szerepet 

játszhatnak, azonban ez kevéssé tisztázott. Habár az m-kalpain képes in vitro hasítani számos 
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transzkripciós faktort (c-Fos (52), c-Jun (53), p53 (54)), ezek azonban számos proteolitikus 

úton degradálódhatnak, melyek közül csak az egyik lehetőség a kalpain általi hasítás (55). 

Vannak arra utaló jelek, hogy a kalpainok az apoptózisban is részt vehetnek, azonban ezt csak 

néhány sejttípus esetén, specifikus kiváltó ok alkalmazásával sikerült detektálni, pontos 

mechanizmusa tisztázatlan (56). Az apoptózisban több, nem kalcium-ion függő proteáz is 

részt vesz, főként a kaszpázoknak van kiemelkedő szerepe, de a lizoszomális katepszinek 

(katepszin D, L) és a proteoszóma is része a programozott sejthalált szabályzó rendszernek. 

Mivel ez a folyamat egy sokszereplős szabályozás alatt áll, a kalpain szerepének 

feltérképezése több nehézségbe ütközik. Az egyik fő probléma, hogy a vizsgálatokhoz 

használt szintetikus, membrán permeábilis inhibitorok nem elég szelektívek, ezért kiválóan 

gátolják egyéb cisztein proteázok működését is, így a kapott eredmények nem köthetőek 

egyértelműen a kalpain gátláshoz.  

A kalpain enzimeknek létezik egy nagyon specifikus endogén inhibitora, mégpedig a 

kalpasztatin fehérje. Az expresszióját változtatva, illetve a gátló hatásért felelős doménjének 

alkalmazásával vizsgálni tudták a kalpain enzimek apoptózisban betöltött szerepét (57, 58). 

Ezek a kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a kaszpáz-7,-8,-9 enzimek hasítására 

vezethető vissza a kalpainok szerepe, minek során a kaszpáz-7 és -9 inaktiválódik (59). Más 

részről a prokaszpáz 12 enzim m-kalpain által történő hasításával apoptotikus tulajdonságú, új 

aktív enzim jön létre (60).  

Idegrendszeri folyamatokban betöltött szerepére is fény derült, úgymint a hosszú távú 

potencializációban betöltött funkciója (61). 

1.1.2. A kalpain enzimek szerepe patológiás elváltozásokban 

A bemutatott példák jól illusztrálják, hogy a kalpain enzimek számos fiziológiás folyamatban 

játszanak meghatározó szerepet. Ennek fényében hamar ismertté vált, hogy működési 

rendellenességeik (alul vagy túlműködésük) számos patológiás elváltozás kialakulásához 

köthető mind állati, mind az emberi szervezetben. Azon kórképeket, melyek kialakulása a 

kalpainok bizonyított részvételéhez köthető, három csoportba sorolhatjuk: 1. típus: a humán 

kalpain túlzott aktivitása által kiváltott kórképek; 2. típus: olyan mikroorganizmusok által 

okozott betegségek, amikor a mikroorganizmus a gazdaszervezet kalpainját használja 

életciklusának szabályozásához; 3. típus: azon elváltozások, melyek a kalpain enzim 

alulműködéséhez köthetőek (62). Az 1. és 2. típusú kórképek kezelését illetően a kalpain 
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enzimek gátlása kézenfekvő eljárás lehet, míg a 3. típus esetében a génterápia nyújthat 

lehetőséget a kalpain alulműködés kezelésére (63). 

A legtöbbet tanulmányozott működési rendellenességük a patológiás idegszöveti 

elváltozásokban játszott szerepük. Traumás idegszöveti sérülés esetén túlaktiválódnak, mely 

nagyarányú idegszövet elhaláshoz vezet. Ebben fontos szerepe van a kalpasztatin fehérje – 

melynek funkciója a szabályzási folyamatban résztvevő kalpain deaktiválása – csökkent 

mértékű termelődésének, így az enzim túlaktiválódása a citoszkeletális rendszert felépítő 

fehérjék nagymértékű hasítását eredményezi, mely az idegsejtek funkcióvesztését, valamint 

nekrotikus pusztulását okozza (64). Számos más, az idegszövetet érintő kórképben feltételezik 

részvételüket, például egyes neurodegeneratív elváltozásokban (66), úgymint szklerózis 

multiplex, amiotropikus laterális szklerózis, Parkinson- és Huntington-betegség. A különböző 

vizsgálatok azt mutatták, hogy nagyszámú, ezekben a kórképekben fontos szerepet játszó 

fehérje szubsztrátja a kalpain enzimnek (65, 67). Legjobban feltérképezett funkciója a tau-

fehérje hiperfoszforilációjához vezető folyamat elősegítése. Ezt főként a Cdk5 enzim 

hiperaktivációjával éri el azáltal, hogy hasítja ezen enzim működésének gátlásáért felelős p35 

faktort (68). E hiperfoszforiláció az Alzheimer- és Parkinson- betegségekben is szerepet 

játszhat (69). Szintén növeli e kináz aktivitását a GSK-3β kináz kalpain által történő hasítása 

is (70). Megfigyelték, hogy Alzheimer-kórban szenvedő egyén agyszövetében a β-amiloid1-42 

(Aβ1-42) fragmens koncentrációja megemelkedett (71), ami neurotoxikus hatást fejt ki. A 

megemelkedett koncentrációért a kalpain is felelős lehet, mivel hasítja a nátrium-kalcium 

ioncserélő NCX3 fehérjét, ami a β-amiloid fragmentációjához vezethet (72). Az agyi isémia 

az idegszövet glükóz- és ebből következő ATP hiányát okozza, valamint a Ca
2+

-ion szint 

növekedését (73). Kimutatható, hogy ez két lépésben játszódik le, elsőként azonnali 

megemelkedett kalpain aktivitás figyelhető meg a hippokampusz CA3 neuronjaiban, majd ezt 

követi hozzávetőleg hét nap múlva a CA1 neuronokban megemelkedő kalpain aktivitás (74), 

ami az említett sejtek pusztulását okozza. Megfigyelték, hogy ez a folyamat az Ac-Leu-Leu-

norleucinal (ALLNal) kísérleti fázisban lévő kalpain inhibitor segítségével blokkolható (75). 

Az idegrendszerben bekövetkező rendellenes kalpain aktivitás okozta kórképek mellett 

számos eredmény szól amellett, hogy a kalpain-kalpasztatin rendszer fontos szerepet játszhat 

a rákos megbetegedések kialakulásában is (76). A µ- és m-kalpain aktivitása és 

szubsztrátjaikból hasítás útján keletkező termékek jelenléte kritikus a rákos sejtek túlélését 

illetően (77). Kiváló példa erre a MYC onkofehérje. Előbbi kalpain általi hasítása során olyan 
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fragmensek keletkeznek, melyek szabályozatlan működése lehetővé teszi sejtek növekedését 

hipoxiás vagy tápanyag hiányos körülmények mellett is (78). 

A tumorsejtek tumorellenes anyagokkal szembeni ellenálló képessége (rezisztenciája) 

ugyancsak függhet a kalpain aktivitástól. Az androgén receptor (79) és az emberi epidermális 

növekedési faktor receptor (HER2) (80) kalpain általi hasítása növeli a tumorsejtek 

rezisztenciáját különböző hatóanyagokkal szemben. Szintén fokozhatja a hatóanyag 

kiáramlást is, így csökkentve a rákellenes terapeutikumok (például a tamespimicin (81)) 

hatékonyságát. A kalpain-3 enzim megnövekedett expressziója figyelhető meg melanóma 

sejtekben (82). A terápiás eljárás során alkalmazott gamma-interferonnal történő kezelés 

hatására pedig az enzim aktivitásának csökkenése tapasztalható (83). A főként a 

gasztrointesztinális szakaszban kifejeződő kalpain-8 és 9 enzimek közül a kalpain-9 

alulműködése figyelhető meg a gyomorrák kialakuló fázisában (84). Ugyanakkor 

bebizonyosodott, hogy a mielodiszplatikus szindróma (MDS) kezelése esetén a mieloid sejtek 

lenalidomid hatóanyaggal szembeni érzékenységet növeli a kalpain-1 aktivitásának mértéke, 

ellentétben a kalpain-2 aktivitásának mértékével. (85). Számos sejtvonalon történt vizsgálat 

szerint a kalpain részt vesz a ciszplatin által indukált apoptózis megvalósításában is (86).  

Megemlítendő, hogy a kalpainok több parazitizmus típusú betegség kialakulásában is szerepet 

játszanak, így tripanoszómia (87), leishmánia (88) és malária kórképek kifejlődésében. Utóbbi 

esetben a parazita (Plasmodium falciparum) aszpartil- és cisztein-proteázok (így a saját maga 

által termelt Pf-kalpain) segítségével bontja a gazdaszervezet hemoglobinjait, lehetővé téve 

bejutását azokba (89). 

1.2. Kalpain szubsztrátok 

A kalpainok működésére, funkciójára és egyes élettani folyamatokban betöltött szerepének 

felderítésére irányuló in vitro, illetve in vivo vizsgálatok kivitelezésének egyik lehetséges 

módja az enzim aktivátorainak vagy inhibitorainak alkalmazása. Napjainkig a kalpain 

enzimek több mint 100 természetes szubsztrátját azonosították, úgymint membrán receptorok, 

citoszkeletális és strukturális fehérjék, transzkripciós faktorok és enzimek (90). A kalpain 

enzim szubsztrát specifitásának felderítése során először a már ismert, természetes 

szubsztrátjaiban – például hormon fehérjék (neurotenzin, angiotenzin) (91) – található hasítási 

helyek szekvenciáját vizsgálták. Az ezeknek megfelelő szukcinilezett aminosavakat, di- és 

tripeptideket 7-amino-4-metil-kumarinnal (AMC) jelölték (2. ábra) és mérték a kalpain általi 

degradációjukat (92). Az eredmények azt mutatták, hogy a µ- és m-kalpain enzimek esetén 
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egy úgynevezett P2-P1 szabály tapasztalható, melynek értelmében a P2 pozícióban Leu vagy 

Val, míg P1 pozícióban Lys vagy Arg (kevés esetben Tyr) jelenléte szükséges az enzim általi 

hasításhoz (93). Néhány szubsztrát azonban kivételt képez e szabály alól (pl. a humán mielin 

bázisos fehérje) ugyanis egyes hasítási helyeken P1 pozícióban Ala, Gly és His aminosav 

található (94). Szignifikáns, de gyenge aminosav-preferenciát tapasztaltak a P3 és P1’ 

pozícióban is: Phe, Trp, Leu, Val aminosavak a P3 pozícióban és Arg, Lys, Leu aminosavak a 

P1’ pozícióban. Fenti szabály alkalmazásával számos, a kalpain enzimek funkciójának 

tanulmányozásában alkalmazható fluoreszcens peptidszubsztrátot állítottak elő. A szubsztrát 

dipeptidekhez (pl. a H-Leu-Tyr-OH és a H-Leu-Met-OH), azok C-terminálisán keresztül 

AMC-t kapcsoltak (2. ábra).  

O O

CH3

NH2  

2. ábra A 7-amino-4-metil-kumarin (AMC) szerkezeti képlete. 

A fluoreszcens tulajdonsággal bíró AMC molekula λ=380 nm hullámhosszú fénnyel való 

gerjesztés után λ=460 nm hullámhosszú fényt emittál. Az emittált fény intenzitása nagyban 

függ attól, hogy az AMC-molekula aminocsoportja szabad állapotban található, vagy kémiai 

kötésben vesz részt. Utóbbi esetben a kibocsájtott fény intenzitása jelentősen kisebb. Az 

AMC-molekulát említett tulajdonsága teszi alkalmassá arra, hogy fluoreszcens jelölő 

csoportként legyen alkalmazható peptidázok vizsgálatában. Ugyanis az AMC-csoport 

hasadása során bekövetkező fluoreszcencia intenzitásnövekedésből következtetni lehet a 

peptidszármazék hasításának sebességére. A szubsztrát peptidek jelölése során a C-terminális 

karboxilcsoportja és az AMC molekula aminocsoportja között amid kötést alakítanak ki, mely 

kötés kalpain által történői hasítása felszabadítja az AMC-ben lévő aminocsoportot, ezáltal 

növelve a fluoreszcencia intenzitást. Ezek a di- esetleg tripeptid alapú szubsztrátok képesek 

átjutni a sejtmembránon, ezért akár az intracelluláris kalpain aktivitásának követésére is 

alkalmazhatóak. Ekkor a vizsgálandó sejteket kezelik e fluoreszcens szubsztrát oldatával, 

majd a fluoreszcencia intenzitás növekedéséből következtetnek az időegység alatt végbemenő 

kalpain hasításra. A hátránya ezen kismolekulájú sejtpermeabilis szubsztrátoknak, hogy a 

kalpainra vonatkozó szelektivitása viszonylag kicsi (95). Növelhetjük a szelektivitást, ha 

Fluorescence Resonance Energy Transfer-en (FRET) alapuló szubsztrátot alakítunk ki. Az 

első ilyen szubsztrát az α-spektrin (a kalpain jellemző szubsztrátja) hasítási helyén alapult 
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(96). A módszer lényege, hogy a FRET rendszert alkotó két fluoreszcens csoport egyike („A” 

csoport) alacsonyabb hullámhosszon gerjeszthető, mint a párja („B” csoport), azonban az 

általa emittált fotonok hullámhossza megegyezik a „B” csoport gerjesztési hullámhosszával. 

Ha a két csoport megfelelő közelségben van egymástól, akkor a nagyobb energiájú fénnyel 

gerjesztett „A” csoport által emittált fotonokat párja elnyeli, így az előbbi csoportra jellemző 

fluoreszcencia egyáltalán nem, vagy csak alig mérhető. A szubsztrát hasadásakor a két 

csoport a távozó fragmensekhez kötve távol kerül egymástól, így a FRET megszűnik, ezzel 

mérhetővé válik a kisebb hullámhosszú fény által gerjesztett csoportra jellemző 

fluoreszcencia.  Ilyen, széles körben alkalmazott FRET pár a Dabcyl-Edans rendszer (97). 

Azáltal, hogy az enzimnek nem a C-terminálison kell hasítania, hosszabb szekvenciát lehet 

alkalmazni, és a P’ helyeken lévő aminosavak esetleges preferenciáit is ki lehet használni, 

hogy növelni tudjuk a szelektivitást, azonban ez a megnövekedett méret gátat szabhat a 

FRET-rendszeren alapuló szubsztrát peptidek sejtbe juttatásának. 

A kezdetben meghatározott aminosav preferenciák nem magyarázták meg az összes ismert 

kalpain hasítási hely aminosav összetételét. Tompa és munkatársai a kalpain 49 

szubsztrátjában található a µ- és m-kalpain általi 106 hasítási hely aminosav összetételét 

vizsgálták arra keresve a választ, hogy a kalpain szubsztrát felismerésében mely pozíciók 

játszanak szerepet a P4-P7’ helyek közül (98).  A hasítási helyen az egyes pozíciókban 

vizsgálták az aminosavak előfordulási gyakoriságát. A kapott értékeket egy 

preferenciamátrixban ábrázolták (3. ábra). Az egyes helyeken preferált aminosavakból egy 

szekvenciát kaptak: TPLKSPPPSPR. Mivel a µ- és m-kalpain enzimek általi hasítási helyeket 

egyaránt figyelembe vették (98), a preferencia mátrix meghatározása során a fenti szubsztrát 

izoforma szelektivitása nem várható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 P4 P3 P2 P1 P1’ P2’ P3’ P4’ P5’ P6’ P7’ 

Trp 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 0,79 0,00 2,38 0,79 

Tyr 0,90 0,00 0,30 2,69 0,00 0,30 0,60 0,60 1,81 1,52 0,30 

Phe 0,23 0,23 0,23 1,84 0,46 0,46 0,23 1,39 0,00 0,94 1,17 

Leu  0,59 0,59 2,97 0,59 0,59 0,40 0,20 0,40 0,90 0,60 1,01 

Ile  0,32 1,13 0,81 0,16 0,65 0,65 0,97 0,33 0,33 0,33 0,99 

Val 0,71 1,57 2,00 0,14 0,71 0,71 0,57 1,58 1,01 1,16 0,29 

Ala 1,11 0,74 0,12 0,25 1,73 1,36 0,99 1,00 0,75 0,88 0,88 

Gly 0,69 0,83 0,14 1,24 0,69 1,24 0,55 1,25 1,53 0,84 1,26 

Ser 1,20 1,60 0,93 0,80 3,33 1,87 0,80 1,08 1,88 1,36 1,49 

Thr 2,03 1,02 2,71 1,86 1,86 0,68 0,85 1,71 1,03 1,55 0,69 

Pro 1,54 2,32 0,77 0,58 0,19 2,89 5,59 2,92 1,75 1,77 1,18 

Asp 0,72 0,36 0,54 0,36 0,18 0,72 0,36 0,73 0,73 0,92 0,73 

Glu 1,31 1,60 0,73 0,44 0,73 1,31 0,73 0,29 0,88 0,89 0,89 

Gln 1,68 0,48 0,72 0,96 1,20 1,68 1,44 0,97 0,48 1,22 0,73 

Asn 1,08 0,65 1,30 0,65 0,43 0,65 0,65 1,53 1,75 0,88 0,66 

Lys 1,11 1,42 0,47 2,84 1,11 1,42 1,42 0,96 0,96 0,81 1,45 

Arg 1,45 1,09 0,36 2,54 1,82 0,36 0,91 0,55 0,92 0,74 2,22 

His 1,68 0,84 0,00 1,26 0,42 0,42 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 

Cys 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,58 0,00 0,59 1,18 2,37 0,00 

Met 0,80  0,40 0,40 1,59 0,80 0,40 1,19 0,00 0,00 0,00 1,22 

 

3. ábra A kalpain szubsztrát kötő felületének pozícióiban tapasztalható aminosav 

preferenciákat reprezentáló preferencia-mátrix. (98) 

Hogy a szubsztrát tulajdonságait tanulmányozni tudják, előállították az ezen szekvencián 

alapuló FRET szubsztrátot. A peptid N-terminálisára Dabcyl kromofórt (4-(4-

dimetilaminofenilazo)benzoesav), mint kioltásért felelős részletet, míg a C-terminálisra Edans 

fluorofórt (N-(2-aminoetil)-5-amino-1-naftalinszulfonsav), mint donor egységet építettek be 

(4. ábra). Amíg a peptid egyben van, a két csoport között fellépő FRET miatt minimális 

fluoreszcencia detektálható. Azonban az enzim hasításának következtében a két csoport távol 

kerül egymástól, és a fluoreszcencia intenzitásban növekedés mérhető, mely arányos a hasítás 

sebességével. Kontrollként a Suc-Leu-Tyr-AMC dipeptid szubsztrátot alkalmazták. Mérték a 

szubsztrát hasítás kinetikáját izolált enzimmel és in vitro Drosophila S2 sejtekben is. Utóbbi 

származék lehetővé tette a szubsztrát hasítási folyamatok kinetikai hátterének jóval 

érzékenyebb és szelektívebb vizsgálatát, mint az a Suc-LeuTyr-AMC használatával elérhető. 

(98). 
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4. ábra A Dabcyl-TPLKSPPPSPR-EDANS szubsztrát szerkezete. 

1.3. Kalpain inhibitorok  

A kalpain enzimek működésének alaposabb megismerésében, fiziológiás és patológiás 

funkcióinak felderítésében nagyon fontos szerep jut a kellően specifikus és hatékony 

inhibitoroknak. Ezért az ilyen inhibitorok előállítása napjainkban is aktuális kutatási terület. 

További lehetőséget jelenthet a megfelelően hatékony, szelektív és in vivo biológiai 

körülmények között is alkalmazható inhibitorok terápiás célokra történő felhasználása, 

melyek közül számos hatóanyag már a klinikai tesztelés valamely fázisában van. 

A kalpain inhibitorokat felépítésük alapján alapvetően három fő csoportba sorolhatjuk: 1. kis 

molekulájú inhibitorok; 2. peptidmimetikumok; 3. peptid szerkezetű inhibitorok. 

A kalpain egyetlen, természetes és specifikus inhibitora a kalpasztatin fehérje (99), azonban 

méretéből kifolyólag csak megfelelő módosítások után alkalmas arra, hogy funkció 

vizsgálatokban vagy hatóanyagként alkalmazzák. A kalpain enzimek sokrétű szerepéből eredő 

fontosságuk miatt nagyszámú kutatás folyik napjainkban is szintetikusan előállított specifikus 

inhibitorok után. A jelenleg ismert inhibitorok legfőbb hátránya, hogy in vitro vagy in vivo 

vizsgálatokban korlátozott mértékben használhatóak, mivel nem elég szelektívek, így más 

proteázokat is gátolhatnak, azonban izolált enzimmel végzett kísérletekben kiválóan 

alkalmazhatóak. Az inhibitorokat csoportosíthatjuk még aszerint, hogy a kalpain-gátlás 

reverzibilis vagy irreverzibilis módon megy-e végbe. 

1.3.1. A kalpasztatin, mint természetes inhibitor 

A kalpasztatint elsőként sertés vázizom sejtek homogenizátumából azonosították. A 

homogenizátum pH-értékének 6,2-re állítása után felülúszóként fehérje (100) vált ki, mely 

tripszin által hasítható (101). Az inhibitor fehérjét elsőként Takano és munkatársai izolálták, 

az izolált, mintegy 70 kDa méretű polipeptid segítségével sikeresen gátolták humán 
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eritrocitából származó µ-kalpain működését (103). Továbbiakban több különböző 

kalpasztatint is azonosítottak: 107 kDa-os fehérje, emberi májból, mely egyenként 5 kalpain 

enzim molekula gátlására képes (103), 145 kDa-os fehérje, marha szívizomból (99), 50 kDa-

os fehérje nyúl vázizomból (104), 170 kDa-os inhibitor fehérje sertés vázizomból, mely 

egyszerre 8 kalpain molekulát gátol (105), 115 KDa-os fehérje marha szívizomból (106), 

illetve 125 KDa-os inhibitor fehérje marha agyból izolálva (107). Fenti kalpasztatinok 

mindegyike gerinces élőlények sejtjeiben találhatók meg (108). A kalpasztatin jelenlegi 

ismereteink alapján az egyetlen inhibitor, melyre a kalpain enzim specifikus inhibitoraként 

tekinthetünk. Ezzel kapcsolatos a sejtekben betöltött funkciója is: a kalpain rendszer 

szabályzása (2). Rendezetlen szerkezetű fehérje, mely emberi májból izolált izoformájában 

négy, gátló hatást kifejteni képes (I, II, III, IV) és egy, az N-terminális felé eső részletet 

képező (L elnevezésű) inhibitor hatást nem mutató domén található (109). A kalpain-

kalpasztatin komplex szerkezetét röntgendiffrakciós vizsgálat segítségével jellemezték (5. 

ábra) (110). 

 

5. ábra Az m-kalpain-kalpasztatin komplex röntgendiffrakciós módszerrel megállapított 

szerkezete, patkány m-kalpain felhasználásával. (110) 

 

Az egyes domének önmagukban is rendelkeznek inhibitor hatással, így értelmezhető, hogy a 

kalpasztatin fehérje egyszerre akár több kalpain molekula gátlására is képes (103, 105). A 

gátló hatással rendelkező domének mindegyikében megtalálható az A, B, C aldomén (111), 

melyek közül a B aldomén felelős az inhibitor hatásért (112). Kawasaki és munkatársai 

kimutatták, hogy a B aldoménben található LGXK(R)D(E)XYIPPXYRXLL (az I.-IV. 
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domének B aldoménjében X helyen D, E, K különböző kombinációi találhatók) peptidszakasz 

felelős az aldomén által mutatott inhibitor hatásért (113). Az Uemori és munkatársai által 

előállított, előbbihez részben hasonló 18 aminosavból álló (TYIEELGKREVTIPPYR) peptid 

önmagában csak gyenge kalpain inhibitor hatással bír (118). A kalpasztatin nagyfokú 

specifitása a három aldoménjének (A, B, C) egyidejű, a kalpain heterodimerjének II-es, IV-es 

és VI-os doménjéhez való kötődéséből ered. (115). Az A és C aldomén a Ca
2+

-ion 

koncentrációtól függő módon kapcsolódik a kalpainhoz, sőt izolált kalpain enzim esetén 

kimutatták, hogy az A és C aldomén szekvenciájának megfelelő szintetikus peptidek aktiváló 

hatással bírnak a kalpainra nézve, fokozzák annak Ca
2+

-ionhoz való érzékenységét és a 

maximális inhibitor hatás mindhárom aldomén egyidejű kötődésekor észlelhető (114). Otsuka 

és munkatársai kimutatták, hogy a kalpasztatin kalpainhoz történő kötődése reverzibilis, az 

enzim aktiválódásához szükséges Ca
2+

-ionok EDTE kelátorral történő megkötése a 

kalpasztatin kötődésének megszűnését indukálja (106). A kalpain-kalpasztatin komplex 

létrejötte tehát függ a kalcium-ion koncentrációtól a maximális enzim aktivitáshoz szükséges 

Ca
2+

-ion koncentráció fele szükséges a folyamat végbemeneteléhez (116). Ugyanakkor csak a 

kalpasztatin B aldoménnek (IV. doménből) megfelelő peptidet vizsgálva 

(KLGERDDTIPPEYRELLEKKTGV) annak enzimhez történő kötődése Ca
2+

-ion 

koncentrációtól független (117). Kawasaki és munkatársai a kalpasztatin I., II., III., IV., 

doménjeiben található különböző aminosav összetételű B aldomének alapján előállított 34 

aminosavból álló peptideket vizsgálva kimutatták, hogy az egyes domének gátlóképessége a 

következő sorrenddel jellemezhető: I. > IV. > II. > III. (113). Az I., III. és IV. domén B 

alegységére jellemző a hét aminosavból álló TIPPXYR szekvencia részlet (utóbbi II. domén 

B-alegységében található analógja: TIPSXYR), azonban e rövid peptid önmagában nem 

rendelkezik inhibitor hatással, ezért számos vizsgálatot végeztek arra irányulóan, hogy 

azonosítsák a még gátló hatással rendelkező legrövidebb peptidet.  Maki és munkatársai a 

következő, 27 amonisavat tartalmazó DPMSSTYIEELGKREVTIPPKYRELLA peptidet 

vizsgálva m-kalpainra 20nM, míg µ-kalpainra 100 nM IC50 értéket kaptak, így hatékonysága 

3-6-szorosa az I. doménének (120). Uemori és munkatársainak eredményei szerint az előző 27 

aminosav hosszúságú szekvencia N- és C- terminális régióinak elhagyásával előállított 18 

aminosav hosszúságú peptid (TYIEELGKREVTIPPKYR) a legrövidebb, mely még 

rendelkezik inhibitor hatással (118). Később Ma és munkatársai ugyancsak a 27 aminosav 

hosszúságú peptid C-terminális régiójának elhagyásával tervezett 13 aminosav hosszúságú 

peptid (DPMSSTYIEELLA) gátló hatását vizsgálva megállapították, hogy ez 0,1 µM-os 

koncentrációban a µ-kalpain aktivitását 60%-ára, 1µM-os koncentrációban alkalmazva 19%-
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ára csökkentette, annak ellenére, hogy nem tartalmazza a fentiekben leírt TIPPXYR részletet 

(119). A szerkezet-aktivitás összefüggések vizsgálata céljából Croall és munkatársai a IV. 

domén aminosav összetétele alapján az EKLGERDDTIPPEYRELLEKKTGV szekvenciájú 

peptidet állították elő, mely IC50 értéke m-kalpainra 2 µM, µ-kalpainra 0,5 µM, így ugyancsak 

viszonylag hatékony kalpain inhibitornak bizonyult (117). A peptid szerkezetének vizsgálata 

rávilágított, hogy két „hot spot”, tehát az inhibitor hatás megtartásához szükséges régió 

különíthető el a szekvenciában, melyek valamelyikének módosítása a gátló hatás elvesztését 

eredményezi. A két szekvencia részlet: Leu
11

Gly
12

 és Thr
17

Ile
18

Pro
19

 (121). 

1.3.2. Szintetikus kalpain-inhibitorok 

Ez idáig számos a kalpain inhibitoraként viselkedő szintetikus vegyületet publikáltak, 

úgymint kis molekulájú, peptid alapú és peptidmimetikum kalpain inhibitorok. A kalpain 

peptid típusú inhibitorai túlnyomórészt a kalpasztatin, a kalpain természetes és egyetlen 

specifikus inhibitorának felhasználásával meghatározott szerkezet-hatás összefüggésekből 

levont konzekvenciákon alapulnak (lásd 1.3.1. fejezet). Hatékonyságuk ellenére legfőbb 

hátrányuk, hogy sejtbe juttatásuk nehézségekbe ütközik, így korlátozottan használhatók in 

vivo modelleken végzett vizsgálatokhoz. Megjegyzendő, hogy Guttmann és munkatársai a 

kalpasztatin A és C konzervált szekvencia részleteinek elemzésével egy kalpain inhibitorként 

viselkedő pentapeptidet írtak le, melynek szekvenciája Leu-Ser-Glu-Ala-Leu volt (128). 

Említett peptid in vitro gátolta az α- és τ-szinuklein kalpain általi proteolízisét, valamint 

megakadályozta SH-SY5Y neuroblasztóma sejtek kalpain-mediált apoptózisát (129). 

Kis molekulájú enzim inhibitorként olyan vegyületek jöhetnek szóba, melyek az adott enzim 

aktív centrumával kémiai reakcióba (pl. acilezés, alkilezés) lépve képesek gátolni annak 

további működését. Az enzim-inhibitor komplexben kialakuló kötés lehet stabil (irreverzibilis 

inhibitor) vagy felbontható (reverzibilis). Az 5-azolonok kalpain inhibitorként vizsgált 

vegyületcsalád (6. ábra), melyek 90% feletti mértékben gátolják a kalpain működését 

mikromoláris koncentráció tartományban. (122).  

 

6. ábra: Az 5-azolonok általános szerkezeti képlete. (122) 
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A kalpain inhibitorok ugyancsak jó szelektivitással és hatékonysággal bíró családja a 

karboxamidok (7.ábra) (123), mely család mintegy 1100 tagját publikálták (124).  

 

7. ábra: A karboxamidok általános szerkezeti képlete. (123) 

A szintén kalpain inhibitorként viselkedő dihidroxikalkon vegyületcsalád gátló hatása 

azonban messze elmarad a többi inhibitorétól (125). Adams és munkatársai széleskörű 

vizsgálatnak vetették alá az α-merkaptoakrilát szerkezetű vegyületeket, melyek a kalpain 

effektív inhibitoraiként viselkednek és megállapították, hogy az inhibitor molekulák az enzim 

kis (30 kDa) alegységéhez kapcsolódva gátolják az enzimet (126). Megjegyzendő, hogy az 

inhibitor család néhány tagja szelektív gátló hatással bír a µ-kalpain izoformára az m-

kalpainnal szemben (127).  

A peptidmimetikum típusú kalpain inhibitorok széles csoportját többnyire a kalpain valamely 

szelektív szubsztrátjának felépítése alapján tervezték, változatos módosító, illetve reaktív 

csoportokkal kombinálva. A lineáris szerkezetű peptid származékok, reaktív csoportja 

flexibilitásuk okán több, hasonló funkciós csoportokat tartalmazó enzim hasító hellyel is 

reakcióba léphet, ezért a szelektivitás növelésének egyik lehetősége a másodlagos struktúra 

rögzítése. Másik megoldásként az aminosav összetétel, vagy reaktív csoport választása útján 

való specifitás növelés jöhet szóba, továbbá a vegyületcsalád előnyös tulajdonságai a jobb 

farmakokinetikai paraméterek, membránpermeabilitás és magasabb metabolitikus stabilitás 

(130). A kalpasztatin, a kalpain egyedüli specifikus inhibitorának térszerkezete alapján 

Greenbaum és munkatársai olyan inhibitort terveztek, mely α,α’-meta-xililén csoport 

segítségével stabilizált, α-helikális szerkezetének köszönhetően kalpainra szelektív 

inhibitorként viselkedik más cisztein-proteázokkal szemben (8. ábra) (131). Szintén leírtak α-

helikális szerkezetű inhibitorok használatát biológiai rendszerekben végzett vizsgálatokban, 

kalpain inhibitor hatásukat mikromólos nagyságrendű Ki érték jellemzi (132). A kutatások 

során kimutatták, hogy az inhibitor hatású peptidszármazékok szabályos másodlagos 

szerkezetének megvalósítása és annak stabilizálása valóban kiemelkedő mértékben javíthatja 

az adott inhibitor szelektivitását a cél enzim irányában (133). 
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8. ábra: α,α’-meta-xililén csoport segítségével stabilizált α-helikális szerkezetű 

peptidmimetikum kalpain inhibitor szerkezete. (131) 

Jones és munkatársai (139) β-redő szerkezetű, makrociklusos peptidaldehideket állítottak elő, 

a fenti szerkezetet templátként használva különböző proteáz inhibitorok előállításához. A P2-

pozícióba Leu aminosavat építve az inhibitor 100 nM koncentrációban gátolta az m-kalpaint, 

továbbá 10-szeres szelektivitást tapasztaltak S20 proteoszóma kimotripszin-szerű aktivitással 

szemben (149). Előbbi megfontolást igazolja, hogy a fenti szerkezet-hatás összefüggések 

szerint tervezett, hasonlóan hatékony inhibitorok nagyszámban kerültek leírásra a 

szakirodalomban (134, 135), továbbá dokkolási és konformáció vizsgálatok segítségével 

szintén kimutatható, hogy az adott inhibitorok kalpainra gyakorolt gátló hatása növekszik, ha 

az adott vegyület β-struktúra felé mutatott affinitása nagyobb (136). 

Ugyancsak hatékony kalpain inhibitorok előállítása valósítható meg megfelelő reaktív 

csoportot tartalmazó peptidszármazékok tervezésével, például szubmikromoláris inhibitor 

hatás és katepszin B-vel szembeni szelektivitás érhető el α-ketoamidok P2 pozícióba történő 

beépítésével nyert inhibitor származékok segítségével (137). 

A reaktív csoportot tartalmazó peptidmimetikum típusú kalpain inhibitorok talán legtöbbet 

kutatott családját a peptidaldehidek képzik. A P1 pozícióban található aminosav C-

terminálison elhelyezkedő karboxil-csoportját formil-csoporttá alakítva hatékony inhibitorok 

számos változatát állították elő, melyek közül több származék szelektivitása kitűnő a 

katepszin B-vel szemben, miközben a kalpaint µM alatti koncentrációtartományban gátolja 

(138), továbbá peptidaldehidek N-heterociklus származékai segítségével a kalpain izoformái 

közötti szelektivitás is elérhető (139). 

Cisztein-proteáz inhibitorok széles családjának tervezésére adhat lehetőséget az a tény, hogy 

az epoxi-gyűrű képes S-alkilezési reakcióba lépni a Cys-proteázok aktív centrumában 

található tiol-csoporttal, kovalens szén-kén kötést létrehozva (9. ábra). Az első oxirán-gyűrűt 

tartalmazó, kiváló inhibitornak bizonyuló E-64 transz-L-epoxiszukcinil-L-leucilamido-4-
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guanidinobután molekula volt, melyet a Cys-proteáz enzimek specifikus inhibitoraként 

azonosítottak (140). 

R R
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9. ábra Az epoxi-csoport reakciója az aktív centrumban található tiol-csoporttal. 

E vegyület és sok származéka a cisztein proteázok irreverzibilis gátlószere. Az E-64 

különböző molekularészleteinek változtatásával fokozni lehetett a származékok kalpain 

inhibitor hatását. (141). A leghatékonyabb kalpain inhibitornak bizonyuló E-64 származék az 

Ep-460 (OH-(L)Eps-Leu-NH-(CH2)4-NH-Z) volt, melyben az E-64 által tartalmazott 

guanidinocsoportot Z-csoporttal helyettesítették.  

Cureer és munkatársai az oxirán gyűrűt D-, illetve L-epoxiszukcinil-csoport formájában 

tartalmazó peptid származékok esetében vizsgálták a P4-P2 pozíciók aminosav preferenciáját 

az inhibitor hatás optimalizálását illetően. Ez a vegyületcsalád P4-P3 pozíciókban triptofánt és 

arginint tartalmaz, a P2 pozícióba különböző természetes és mesterséges aminosavak kerültek 

beépítésre, valamint D-transz, illetve L-transz-epoxiszukcinil-csoportot tartalmaznak P1 

pozícióban, mely utóbbi csoport másik karboxilcsoportja etilészter formában van. Az 

előállított epoxipeptidek a kalpain hatékony inhibitorai voltak, azonban az epoxiszukcinil-

csoport S,S-konfigurációja (L) a gátló hatás szignifikáns javulását eredményezi. A 

peptidszármazékok gátló hatását katepszin B, L, K enzimeken vizsgálva megállapították, 

hogy azok többsége említett cisztein proteázokkal szemben kalpain szelektív, sőt 

(maximálisan 4,6-szoros) izoforma szelektivitást is mutatnak µ- és m-kalpainra nézve (pl.: az 

NH2-Trp-Arg-His-L-transz-epoxiszukcinil-etilészter (WRH(R,R)): IC50(nM): µ-kalpain: 459; 

m-kalpain 101; katepszin B,L,K: ~10
4
). A származékok szerkezet-hatás vizsgálata során 

megállapították, hogy a P2 pozícióban az apoláros oldallánccal rendelkező aminosavak 

jelenléte preferált úgy, mint leucin, valin, ugyanakkor az epoxiszukcinil-csoport R,R-

konfigurációja esetén hasonlóan kedvező hatással bírnak a nagyméretű oldallánccal 

rendelkező aminosavak (triptofán, hisztidin) (142). 
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Pfizer és munkatársai az Ep-460 olyan módosítását hajtották végre, hogy a P1 pozícióban 

helyet foglaló epoxiszukcinil-csoporthoz -Leu-NH-(CH2)4-NH-Z molekularészletet 

kapcsoltak, mely a P2-P4-régió felé orientálódik, valamint az epoxiszukcinil-csoport másik 

karboxilcsoportját felhasználva P1’ és P2’ pozíciókba különböző aminosavakat építettek. A 

fenti megfontolások alapján epoxiszukcinil-peptid könyvtárat hoztak létre. Az epoxiszukcinil-

peptid származékok inhibitor hatását µ-kalpain, katepszin L és katepszin B enzimekkel 

szemben jellemezték. Eredményeik szerint a vegyületcsalád tagjainak többsége a µ-kalpain 

kiváló és szelektív gátlószere, valamint a szerkezet-hatás összefüggések alapján P1’ 

pozícióban alanin, glicin és arginin jelenléte preferált a hatékony és µ-kalpain szelektív 

inhibitor hatás létrejöttéhez, míg P2’ pozícióban a Trp és Thr jelenléte a preferált (143). 

Schiefer és munkatársai az E-64 hatékony cisztein proteáz inhibitor szelektivitását kívánták 

növelni. Ezért két ponton módosították az E-64 alapszerkezetét: egyrészről a P2 pozícióban 

található leucin aminosav oldalláncát, másrészről a leucin α-aminocsoportjához kapcsolódó 4-

guanidino-butil csoportot szubsztituálták különböző atomcsoportok széles skálájának 

alkalmazásával. A vegyületcsalád leghatékonyabb tagjai inhibitor hatására jellemző, hogy 100 

nM IC50 érték körüli a µ-kalpainra kifejtett gátló hatásuk, továbbá maximálisan hozzávetőleg 

10-szeres szelektivitást sikerült elérni papain enzimmel szemben (144). 

Az első generációs, kismolekulájú kalpain inhibitorok (E-64) rossz szelektivitással bírtak, a 

kalpainokon kívül a cisztein proteázokat (145) és a mátrix-metalloproteáz 2-t is hatásosan 

gátolták (146). Mindazonáltal a leupeptin és származékai intenzív kutatás tárgyát képezték, 

főként a C-101 jelű leupeptin-származék (10. ábra), mely receptor-ligandum kölcsönhatáson 

alapuló izomsejtekbe történő hatóanyag szállítás terén ígéretesnek tűnt (147), azonban a 

klinikai vizsgálatok eredménytelensége a vizsgálatok megszűnését eredményezte (148).  

 

10. ábra: A C-101 kalpain inhibitor szerkezeti képlete. (147) 
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Előbbi vegyületek szerkezet-hatás összefüggései alapján tervezték az inhibitorok második 

generációját képező vegyületeket (SJA6017 (154); PD150606 (150)), melyek gátló hatása 

erősebb volt ugyan, azonban még mindig nem rendelkeztek kellő szelektivitással a kalpainra 

nézve. Az inhibitorok harmadik generációját azon felismerés alapján tervezték, hogy az 

inhibitor molekula flexibilis struktúrájának köszönhető az inhibitor cél-enzimre vonatkozó 

szelektivitásának elvesztése. Ez csökkenthető lehet, ha a molekula másodlagos szerkezetét 

stabilizálják. Ezt sikeresen valósították meg, mégpedig a molekula ciklizálásával β-redő 

szerkezetet létrehozva (151). E megfontolás a rendezetlen szerkezetű kalpasztatin kalpainnal 

alkotott komplexe esetén megfigyelhető szerkezetváltozásból következett, mely során a 

kalpasztatin B-doméjne, mely az inhibitor hatás kialakulásáért felelős, β-turn szerkezetet vesz 

fel. E szerkezeti elem fontosságát figyelembe véve a potenciális kalpain-inhibitor vegyületek 

β-turn szerkezetét valósították meg keresztkapcsolás (152), illetve ciklizálás útján, 10-20 nM-

es gátlási koncentráció értéket elérve (153). Napjainkig számos inhibitor került leírásra 

különböző patológiás elváltozások kezelésére irányuló in vitro, in vivo vizsgálatok valamint 

klinikai fázisban lévő terápiás lehetőségek kapcsán, melyek közül a fontosabbakat az 1. 

táblázat (62) foglalja össze. 

1.3.3. Az azapeptidek, mint cisztein proteáz inhibitorok 

A szakirodalomban számos azaaminosavat tartalmazó peptidszármazékot írtak le, mint 

cisztein proteáz inhibitor tulajdonsággal bíró vegyületeket. Bár e vegyületek kalpain gátló 

képességét nem vizsgálták, egyéb cisztein proteázokkal szemben tanúsított inhibitor hatásuk 

alapján potenciális kalpain gátló szerek kerülhetnek ki az azapeptidek családjából. 

A hatvanas évek elején Kurtz és munkatársai írták le elsőként az azaaminosavat tartalmazó 

vegyületek proteázokra gyakorolt inhibitor hatását (154). Az α-kimotripszin szubsztrátjaként 

viselkedő N-acetil-fenilalanin-etilészter α-szénatomja helyén nitrogén atomot tartalmazó etil-

1-acetil-benzilkarbazátot állítottak elő, mely a szerin proteázzal acilezési reakcióba lépve 

reverzibilis módon gátolta annak működését, lassú disszociációja miatt. Megfigyelték, hogy 

az enzim újra aktív állapotba kerül, ha a gátolt forma valamilyen nukleofil reagenssel (például 

Val-metilészter) lép reakcióba. Potenciális szerin és cisztein proteáz inhibitorokként kerültek 

a kutatások fókuszába az azapeptidek, melyek olyan peptid származékok melyekben legalább 

egy azaaminosav található. Az azaaminosavak abban térnek el az aminosavaktól, hogy az α 

C-atom helyén N-atomot tartalmaznak. Magrath és munkatársai azapeptid-észter típusú 

vegyületek inhibitor tulajdonságát Cys-proteáz, illetve Ser-proteáz enzimeken vizsgálták és 

megfigyelték, hogy a vizsgált azaaminosavat tartalmazó Ac-Phe-Agly-OX dipeptidek, ha X 
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egy rossz távozó csoport (például az elektronküldő alkil-csoport) volt, akkor jelentős cisztein 

proteáz szelektivitást mutattak a szerin proteázokkal szemben, melyekre szinte teljesen 

hatástalanok voltak.  Hasonló eredményt kaptak az azaalanin (aAla) tartalmú peptidek esetén 

is (155). Ugyanakkor megállapították, hogy ha X egy elektronszívó, tehát jó távozó csoport, 

akkor az inhibitor disszociációjának sebessége több nagyságrenddel csökken. Xing és 

munkatársai az α-nitrogénatomon szubsztituált azapeptid származékok gátló hatását vizsgálva 

cisztein proteázokon kimutatták, hogy az azaalanin (Aala) származék esetében (Ac-Phe-Aala-

OPh kcat/Km (M
-1

 s
-1

)=110 /papain/; 18 /katepszin B/ ) a karbazát α- nitrogénatomján helyet 

foglaló elektronküldő csoport csökkenti az acilezési reakció végbemenetelét, így a vegyület 

csak gyenge, kompetitív inhibitorként viselkedik, ellentétben az azaglicin (Agly) analóg 

vegyülettel (Ac-Phe-Agly-OPh kcat/Km (M-1 s-1)= 67600 /papain/; 7730 /katepszin B/), mely 

hatékony és szelektív inhibitorként viselkedett papainra és katepszin B-re nézve egyaránt. 

Előbbi vegyületek szelektivitását más cisztein proteázokkal vizsgálták úgy, mint katepszin C 

vagy aminopeptidáz (156).  Baggio és munkatársai azapeptid típusú papain inhibitorok 

családját (YQ-család) állították elő, melyek közül több hatékony kalpain inhibitorként 

viselkedett (157). A papain azapeptid inhibitorral történő gátlását célzó kutatási eredmények 

alapján az alábbi reakció zajlik le, mely során a papain acileződik az azapeptid YQ14 reagens 

által (11. ábra). 
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11. ábra Az azapeptidek cisztein proteáz-gátló mechanizmusa. (157) 

Hasonló reagens felhasználásával (YQ17) sikerrel gátolták SH- acilezés útján a kimotripszin 

enzimet is. Az YQ17 származék estén a fenilalanin molekularészletet ciklo-(4-aminobutil)-

csoportra cserélték (12. ábra), mivel kimutatták, hogy előbbi jelenléte akadályozza a 

kimotripszin gátlását (157). 
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12. ábra Az YQ17 szerkezeti képlete. (157) 

Wieczerzak és munkatársai a cisztatinok, mint cisztein proteáz inhibitorok inhibícióért felelős 

régiójának összetétele alapján olyan azazpeptid típusú inhibitorokat terveztek, melyek 

azaglicint tartalmaznak a P1-es hasítási pozícióban. A peptidek reaktív csoporton kívüli része 

a cisztatin P5-P3’ régió aminosavaiból (Pro Arg Leu Val Gly Gly Pro Met) állt össze. Azt 

találták, hogy a P4-P2 régió összetételének cisztatinéval való egyezése szükséges a gátló hatás 

létrejöttéhez, valamint P1’ és P2’ pozícióba alanint, vagy glicint építve érhető el a legjobb 

inhibitor hatás papainra, illetve katepszin B és katepszin C enzimre nézve (158). Ugyancsak 

Wieczerzak és munkatársai állítottak elő a természetes eredetű cisztein proteáz inhibitorok 

aminosav összetétele alapján azapeptid típusú katepszin B és katepszin K inhibitorokat. Az 

inhibitorok hatékonyságát nM nagyságrendű Ki érték jellemzi katepszin K enzimre nézve, 

ugyanakkor néhány származék pikomolos Ki értékkel bír katepszin B inhibitorként. 

Kihangsúlyozandó, hogy több vegyület esetében is szelektivitás tapasztalható a katepszin 

izoformái között, például: Z-Arg-Leu-Val-Agly-Gly-Asp-OMe vegyület esetén Ki= 120,0 ± 

18,2 nM katepszin K és 0,83 ± 0,24 nM katepszin B enzim esetén, ami 500-szoros 

szelektivitást jelent utóbbi enzimre nézve. Ugyanakkor Z-Arg-Leu-His-Agly-Ile-Val-OMe 

vegyület Ki értéke 0,55 ± 0,09 nM katepszin K-ra nézve, valamint 0,0011 ± 0,0003 nM 

katepszin B esetén, ami ugyan 100-szoros szelektivitást jelent, azonban pM koncentrációban 

való katepszin B gátlást takar (158). 
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1. táblázat A kalpain működési rendellenessége által kiváltott kórképek esetén terápiás 

alkalmazási lehetőség tekintetében vizsgált fontosabb inhibitorok (62). 

Vegyület neve Kórkép Vizsgálati fázis 

ABT-957 Alzheimer-kór I.fázis, befejezett 

Olesoxime  Relapsing-remitting 

szklerózis multiplex 

I.fázis, elvégzett 

Olesoxime  Spinális izomatrófia II/III. fázis, folyamatban 

Olesoxime  Amyotropikus laterális 

szklerózis  

II/III. fázis, elvégzett 

 

Cyclosporine A  Traumás agykárosodás I/II. fázis, folyamatban  

E-64d  Izomsorvadás III. fázis, megszakított  

AK-295 (CX295)  Stroke  Preklinikai, megszakított 

C-101 (myodur és CLA)  Izomsorvadás Preklinikai, megszakított 

CYLA  Szklerózis multiplex  

• Retinális isémia  

Preklinikai 

C-201 (neurodur és CLA)  Akusztikus trauma  Preklinikai 

CEP-3453  Isémiás stroke  Preklinikai 

CEP-4143  Gerincagyi sérülések Preklinikai, megszakított 

Calpeptin Szklerózis multiplex Preklinikai 

Calpeptin Wolfram-szindróma Preklinikai 

A-705239 Akut miokardiális infarktus 

Cerebrovaszkuláris kór 

Preklinikai 

A-705253 Akut miokardiális infarktus  Preklinikai 

Ala-1.0  Stroke 

Alzheimer-kór  

Izomsorvadás  

Preklinikai 

rAAV2/1-CAPN3  Izomsorvadás Preklinikai 

Sm-p80-pcDNA3  

Sm-p80-VR1020  

Schistosomiasis  Preklinikai 

rSm-p80  Schistosomiasis  Preklinikai  
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1.4. Sejtpenetráló peptidek 

A sejtpenetráló peptidek rendkívül kiterjedt szakirodalma alapján kijelenthető, hogy e 

peptidcsalád rendkívül fontos szereppel bír mind az in vitro, mind az in vivo hatóanyag 

sejtbejuttatásában és így potenciális terápiás lehetőséget jelenthetnek, mivel lehetővé tehetik 

különböző hatóanyagok (így intracelluláris enzim inhibitorok, citotoxikumok) sejttípustól 

független sejtbe juttatását. 

A 80-as évek végén kimutatták, hogy egyes fehérjék képesek átjutni a sejtmembránon, holott 

utóbbi impermeábilis a hidrofil molekulákra nézve. A HIV vírus sejtbejutásával kapcsolatban 

bizonyítást nyert, hogy annak Tat (Trans-Activator of Transcription) fehérjéje a felelős érte 

(159). Hasonló tulajdonságú fehérjeként írták le az Antennapedia homeodoménjét, mely az 

idegsejtekbe hatolva az idegi morfogenezist szabályozza (160).  Ezeket a fehérjéket 

tanulmányozva megállapították, hogy mi az a minimális szekvencia részlet, ami még képes az 

internalizációra, így azonosítva a sejtpenetráló tulajdonságú Tat-peptidet (Tat (48–60): 

GRKKRRQRRRPPQ) (161) és penetratint (Antennapedia (43–58): 

RQIKIWFQNRRMKWKK) (162). Azóta számos sejtpenetráló peptidet azonosítottak, melyek 

többsége kationos jellegű, hasonlóan az ugyancsak membrán aktív antimikrobiális peptid 

család képviselőihez (163). A kationos peptidek mellett hidrofób és anionos sejtpenetráló 

peptideket is leírtak. Az eddig azonosított sejtpenetráló peptideket három fő osztályba 

sorolhatjuk: természetes eredetű peptidek, melyek fehérjékből származnak, kiméra peptidek 

(két biológiai hatással rendelkező, természetes eredetű szekvencia keveréke) és szintetikus 

peptidek, mely utóbbiakat az ismert szekvenciák szerkezet-hatás összefüggései alapján 

terveztek (164).  

Megfigyelték, hogy a sejtpenetráló tulajdonság erős függést mutat a szekvenciában található 

pozitív töltésű oldallánc funkciós csoporttal rendelkező aminosavak számától. Ebből a 

megfigyelésből kiindulva hatékony sejtpenetráló peptideket terveztek úgy, mint a lizinben 

gazdag (de novo) KLALKLALKALKAALKLA (165), vagy az oligoargininek (166). Az 

oligoargininek esetén a peptid effektív internalizációjához minimum 8 argininre van szükség. 

Az oligoarginin lánc hosszának növelése a sejtpenetráló tulajdonság javulását eredményezi, 

azonban e növekedés 8 aminosavnál hosszabb peptidek esetében már nem olyan jelentős 

(167). A bactenecin-7 (168) természetes eredetű sejtpenetráló tulajdonságú peptid ismétlődő, 

argininben gazdag motívumának ((PPR)n (169) és (PRR)n (n= 3,4,5,6)) felhasználásával 

prolin-gazdag, poliprolin-helikális PPII szerkezetű (170) sejtpenetráló peptideket állítottak 

elő, pl. (VRLPPP)3. A prolinban gazdag peptidek legújabb és hatékony képviselői a γ-zein N-
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terminális doménjében fellelhető (VHLPPP)8 motívumból (172) származó poliprolin-hélix 

szerkezetű peptidek (171). E peptidek a (VXLPPP)n általános szerkezettel írhatók le, ahol 

n=1,2,3 és X= His, Arg vagy Lys (173), de leírtak negatív töltést hordozó analógot is, ahol X= 

Glu (174) volt.  

Bizonyított, hogy a pozitív töltésű oldallánc funkciós csoportok jelenlétéhez hasonlóan az 

apoláros karakterű régiók is szerepet játszanak a hatékony internalizációban, mivel kedvező 

kölcsönhatásba léphetnek a sejtmembránnal. Ennek felismerése vezetett az amfipatikus 

tulajdonságú KLALKLALKALKAALKLA peptid (165) és a penetratin analógiájára 

előállított R6W3 peptid (175) előállításához, melyek internalizációjában amfipatikus 

tulajdonságuk a meghatározó és nem a pozitív töltésük (165). 

A sejtpenetráló peptidek fontos és sokat tanulmányozott tulajdonsága a sejtbejutásuk 

mechanizmusa. Fontos ennek mind tökéletesebb feltérképezése, mert meghatározhatja a 

sejtbejutást követő sorsukat is. A korai, Tat-tal, penetratinnal és nonaargininnel végzett 

vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a sejtbejutás passzív, azaz hőmérséklet és receptor 

független úton valósul meg (176). Később a vizsgálati módszerek fejlődésével változatos 

mechanizmusokra derült fény, melyek közül a leggyakoribb útvonal az endocitózis valamely 

fajtája. Azonban emellett számos bizonyíték van a direkt penetráció meglétére is, melynek 

magyarázatára több elméletet állítottak fel (177), illetve megfigyeltek receptor-mediált 

transzlokációs folyamatot is (178). Az, hogy melyik útvonal lesz meghatározó, függ a 

koncentrációtól és a hőmérséklettől is. Az endocitotikus folyamatok közül az oligoargininekre 

a makropinocitózis (179), míg a penetratinra a klatrin-mediált (180), a Tat peptidre pedig a 

kaveola-mediált endocitotikus út jellemző (181).  

A pozitív töltést hordozó oldalláncokban gazdag peptidek, így az oligoargininek jellemzője is, 

hogy a direkt penetráció kedvezményezett internalizációjuk során. A direkt penetráció 

leírására többféle elmélet is létezik, melyek közül a három fontosabb az invertált micellán 

keresztüli, az adaptív és a pórusképződésen alapuló direkt transzlokáció (13. ábra).  

Az invertált micellaképződés jelenségét elsőként penetratin internalizációjával kapcsolatban 

vetették fel (182). A folyamat során sejtpenetráló peptid bázikus csoportjai interakcióba 

lépnek a membránban található negatív töltést hordozó foszfolipidekkel, minek során negatív 

görbület jön létre (183). A folyamatot a szomszédos foszfolipidek átrendeződése követi, ami 

inverz micella kialakulásához vezet, mely kapszulaként tartalmazza a sejtpenetráló 

tulajdonságú vegyületet. Ezt követő membránszakadás útján kerül a peptid az intracelluláris 

térbe (184) (13. ábra/A). 
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Pórusképződést követő diffúzióval történő sejtbejutást feltételeznek elektrofiziológiás 

mérések (186) és molekuladinamikai modellezés alapján a Tat és argininben gazdag 

sejtpenetráló peptideket illetően (185).  A pozitív töltésű oldallánc-csoportok és a negatívan 

töltött membrán-foszfolipidek közötti kölcsönhatásnak köszönhetően a sejtpenetráló peptid 

felhalmozódik a foszfolipidek foszfátcsoportjai és szénláncai között, ami a membrán 

elvékonyodásához, majd szakadásához vezet (187). Az így képződött póruson át szabad 

diffúzió útján valósulhat meg a sejtpenetráló peptid internalizációja (13. ábra/B) (188).  

Az adaptív transzlokációs folyamat során az arginin guanidino-csoportja és a negatívan töltött 

membrán foszfolipidek között H-híd kölcsönhatás alakul ki, így a foszfolipidek apoláros farok 

részei maszkírozzák az arginintartalmú sejtpenetráló peptideket (189). Az így kialakuló 

komplex képes átjutni a sejtmembrán apoláris tartományán diffuzió útján, azonban ennek 

hajtóereje a membránpotenciál (190). Ez magyarázat arra a tényre, hogy pozitív töltést 

hordozó argininnek kell jelen lennie a peptidben ahhoz, hogy ez az internalizációs 

mechanizmus tapasztalható legyen, mivel a membránpotenciál utóbbi töltésre hatva teszi 

lehetővé a komplex membránon át történő mozgását. (13. ábra /C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra A kationos sejtpenetráló peptidek direkt transzlokációjának három fontosabb 

              mechanizmusa: A: inverz micellás; B: passzív diffúziós; C: adaptív transzlokációs 

mechanizmus. 
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A sejtpenetráló peptidek amellett, hogy önmaguk képesek a sejtmembránon átjutni, 

alkalmasak lehetnek arra, hogy különböző biológiai aktivitással rendelkező vegyületet 

jutassanak a sejtekbe, többek közt inhibitor molekulákat, így lehetővé téve intracelluláris 

enzimek gátlását. Gil-Parrado és munkatársai a kalpasztatin gátló hatásért felelős B-

régiójának megfelelő 27 aminosavtagszámú, sejtpenetráló tulajdonsággal nem rendelkező 

inhibitor peptidet (CP1B) penetratinnal konjugálta. Az előállított sejtpenetráló konjugátum 

(PCP1B) megtartotta kalpain szelektivitását, ugyanakkor a penetratin internalizációs 

képességét is, valamint 200-szor alacsonyabb koncentrációban gátolta a kalpain ionomicin-

indukált aktivációját, mint a nem konjugált inhibitor vegyület (191). Fiorino és munkatársai 

ugyancsak a CP1B vegyület sejtpenetráló konjugátumát állították elő, azonban a penetratin 

rövidített, mindössze a C-terminális felőli 7 aminosav hosszú származékát használták. A 

konjugátum internalizációs képessége közel megegyező a teljes penetratin szekvenciáéval, 

valamint a CP1B szegmens is megőrizte inhibitor tulajdonságát (192). Wu és munkatársai a 

CP1B undekaargininnel alkotott konjugátumát állították elő és vizsgálták annak sejtfelvételét. 

E sejtpenetráló peptiddel alkotott konjugátum igen jó sejtbejutási képességet mutatott 

idegsejteken és kiválóan gátolta az intracelluláris kalpain aktivitást (193). A további kutatások 

mindegyike igazolta, hogy a kalpasztatin alapján tervezett inhibitor peptidek különböző 

sejtpenetráló peptidekkel alkotott konjugátumai (Tat (194), transportan (195), pVEC (196), 

MAP (197)) megtartják, sőt fokozottan kifejtik inhibitor hatásukat, ugyanakkor 

szelektivitásuk nem romlik, valamint internalizációs képességük is megmarad. A fentiek 

alapján kijelenthető, hogy különböző inhibitor-sejtpenetráló peptid konjugátumok kiválóan 

alkalmasak lehetnek a kalpain sejten belüli működésének vizsgálatára, valamint potenciális 

terápiás alkalmazási lehetőségekkel bírnak. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Az intracelluláris cisztein proteázok családjába tartozó kalpainok az emlősök, így az ember 

szervezetének működésében is kiemelt szerepet játszanak. Számos fiziológiás folyamatban 

vesznek részt, úgymint jelátviteli és szabályzási funkciók, ezért alul-, illetve túlműködésük 

számos patológiás elváltozásban érintett. Mind a kalpainok működésének minél pontosabb 

felderítéséhez, mind túlaktiválódásuk okozta patológiás elváltozások terápiás kezelésében 

történő alkalmazáshoz fontos eszközök lehetnek a minél hatékonyabb és szelektívebb kalpain 

inhibitorok. A szakirodalomban számos peptid, peptidmimetikum és kis molekulás kalpain 

inhibitor került leírásra. 

Korábbi vizsgálataink során felállítottunk egy preferencia mátrixot a szubsztrát hasítási 

helyek aminosav preferenciájáról (108). Ezen adatok segíthetnek minél szelektívebb kalpain 

inhibitorokat előállítani. 

Doktori munkám során célom olyan peptidmimetikum típusú inhibitorok tervezése, 

előállítása, és izolált enzimekkel szembeni gátlóképességük vizsgálata volt, melyek a P1, azaz 

a hasítási pozícióban, reaktív csoportot tartalmaznak, és mind a Pn, mind a Pn’ helyeken 

tartalmaznak aminosavakat. Az egyes pozíciókba az aminosavakat a preferencia mátrix adatai 

alapján terveztük beépíteni.  Az egyes inhibitorok enzimgátló hatását izolált m- és μ-

kalpainon terveztük vizsgálni. A hatékony kalpain inhibitorok szelektivitásának 

meghatározása érdekében más cisztein proteázokon (katepszin B és L) is vizsgálni kívántuk 

az inhibitoraink gátló képességét. 

A következő kalpain inhibitorokat terveztük: 

1) Azaaminosavat tartalmazó kalpain inhibitorok esetén azaglicint (Agly) terveztem a P1-es 

pozícióba építeni (pl.: Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2). Vizsgálni kívántam a P3, P2, 

P1’ és P2’ pozíciókban lévő aminosavak hatását a gátlóképességre. 

2) Epoxid-gyűrűt tartalmazó peptid-származékok felépítése során a reaktív oxirán-gyűrűt 

epoxiszukcinil-csoportban terveztem beépíteni. Vizsgálni kívántam az epoxiborostyánkősav 

konfigurációjának hatását az enzimgátló képességre (cisz-, valamint D- és L-transz-

származékok; (pl.: NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 és NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2). Terveztem továbbá a hatékony epoxiszukcinil-inhibitorok sejtpenetráló 

peptiddel – oktaarginin – alkotott konjugátumainak (pl.: H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-

Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2) szintézisét és enzimgátló hatásának vizsgálatát. Az internalizációs 
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képesség vizsgálata céljából fluoreszcensen jelölt konjugátumok előállítását is terveztem (pl.: 

H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-Lys(Cf)-NH2) mely utóbbiak sejtbejutás 

mértékét áramlási citométerrel kívántam meghatározni. 

3) Olyan vegyületek előállítását is terveztem, melyek a P1 pozícióban található -CO-NH- 

peptidkötés helyett egy ketometilén-csoportot (-CO-CH2-) tartalmaznak. E származék esetén 

vizsgálni kívántam a Pn pozíciókba kerülő, a preferencia-mátrix alapján kiválasztott 

aminosavak hatását a gátló képességre. 

4) Kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitorokat úgy terveztem felépíteni, hogy a 

szakirodalomban leírt a kalpasztatinban található az enzim aktív centrumánál elhelyezkedő 

inhibitor hatásért felelős hurkot (GKREV és GERDD szekvencia) a legjobb azapeptid 

inhibitorunkban található (Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) P4-P2 és P1’-P5’ 

szegmensek közé illesztem be. Emellett olyan származékok szintézisét is terveztem, melyek 

az N-terminálison lévő Ac-TSL szegmens megtartása mellett a C-terminálison a 

kalpasztatinban megtalálható TIPPEYR szegmenst tartalmazzák (pl.: Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-

Glu-Val-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 és Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Thr-Ile-Pro-Pro-Glu-Tyr-Arg-NH2). 

Ezen inhibitorok gátló hatását ugyancsak először izolált µ- és m-kalpain enzimen, pozitív 

eredmény esetén katepszin B és L enzimeken kívántam jellemezni. 
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ 

3.1. Felhasznált vegyületek, reagensek 

Az aminosav-származékok a Reanal Finomvegyszer Gyártól (Budapest, Magyarország), 

illetve az Iris Biotech GmbH vállalattól (Marktredwitz, Németország) kerültek beszerzésre. A 

4-metil-benzhidrilamin (MBHA, 1,4 mmol/g) és a Rink-amid gyantát szintén az Iris Biotech 

GmbH cégtől (Marktredwitz, Németország) szereztük be. Reagensek, adalékok és egyéb 

vegyszerek (p-krezol, tioanizol, piperidin, N,N’-diizopropil-etilamin (DIEA), N-metil-

morfolin, trifluorecetsav (TFA), 1,2-etánditiol (EDT), 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én 

(DBU), triizopropilszilán (TIS), 1-hidroxibenztriazol (HOBt), N,N’-diizopropilkarbodiimid 

(DIC), N,N’-diciklohexilkarbodiimid (DCC), 5(6)-karboxifluoreszcein (Cf) és hidrogén-

fluorid Fluka (Buchs, Svájc) termékek voltak, valamint az 5(6)-karboxifluoreszcein (Cf), 

dietil-malonát és fenol, valamint a Suc-Lys-Tyr-Amc kalpain szubsztrát beszerzése a Sigma 

Aldrich Kft.-től történt (Budapest, Magyarország). A katepszin B enzim gátlási vizsgálataihoz 

alkalmazott Z-Arg-Arg-Amc szubsztrát és a katepszin L enzimmel történő inhibitor hatás 

vizsgálathoz felhasznált Z-Phe-Arg-Amc szubsztrát beszerzése a Merck Kft cégtől (Budapest, 

Magyarország) történt. A szintézisekhez és tisztításhoz használt oldószereket és reagenseket 

(DMF, DCM, dietil-éter, acetonitril, etil-acetát, ecetsav) a Molar Chemicals Kft.-től 

(Budapest, Magyarország) szereztük be. A szintézisekhez használt diazometánt magam 

állítottam elő a kutatócsoportunk munkatársai által korábban szintetizált N-metil-N-

nitrozokarbamid felhasználásával. Az inhibitor hatás vizsgálatok során felhasznált μ-kalpain 

(humán eritrocitából), valamint katepszin B és L (emberi májból) enzimeket egyaránt a 

Calbiochem/Merck (Darmstadt, Németország) cégtől szereztük be, az m-kalpain enzimet 

(Escherichia coli által expresszált patkány m-kalpain) Dr. Tantos Ágnes bocsájtotta 

rendelkezésünkre. 

3.2. Alkalmazott módszerek, eszközök 

3.2.1. Aminosav-analízis 

Az aminosav analíziseket Beckman (Fullerton, CA, USA) Model 6300 automata aminosav 

analizátor készülékkel végeztük. A peptidek hidrolízise 6 mol/dm
3 

koncentrációjú HCl-

oldattal történt evakuált üveg ampullában 110°C-os hőmérsékleten, 24 órás reakcióidő 

alkalmazásával. Az aminosavak detektálása oszlop utáni ninhidrin-derivatizációval történt.  
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3.2.2. Tömegspektrometria 

Az elektrospray ionizációs tömegspektrometriás analízist (ESI-MS) Bruker Daltonics Esquire 

Plus 3000 (Bruker Daltonik, Bremen, Németország) típusú ioncsapda-detektorral rendelkező 

készüléken végeztem. A spektrumokat pozitív üzemmódban, 50-2500 m/z tartományban 

vettem fel, 1 perces mintavételezési időt alkalmazva. A vizsgálni kívánt mintákat 0,1 térfogat 

% ecetsavat tartalmazó acetonitril-víz (50:50, V/V) elegyben oldottam.  

3.2.3. Spektroszkópiai módszerek 

Az elkészült és az analitikai jellemzők alapján megfelelő tisztaságú peptid származékok 

inhibitor hatását spektrofluorimetriás módszerrel vizsgáltam, in vitro izolált m-kalpain, µ-

kalpain, katepszin B és katepszin L enzimeken.  

Az inhibitor hatás méréséhez Synergy Microplate Reader készüléket használtam, fekete 96 

lyukú plate-t alkalmazva a mérések során. A gerjesztési hullámhossz 380 nm, míg a detektált 

fluoreszcens fény hullámhossza 480 nm volt.  A mérések minden esetben 37 °C-os 

hőmérsékleten zajlottak. 

3.2.4. Enzimgátlás mértékének meghatározása 

Az m- és µ–kalpainok esetén Suc-Lys-Tyr-Amc szubsztrátot míg a katepszin B és L 

enzimekkel történő mérések során Z-Arg-Arg-Amc, illetve Z-Phe-Arg-Amc szubsztrátot 

használtam a mérésekben. 

A vizsgálatokhoz használt 500 µl térfogatú, 0,53 mg/ml összetételű m-kalpain enzim oldatot a 

mérés megkezdése előtt 0,8 µl β-merkaptoetanol segítségével aktiváltam, minek során az 

elegyet 0 °C-os hőmérsékleten 15 percig állni hagytam. Az izolált enzimen történő inhibitor 

hatás vizsgálata m-kalpain esetében kalpain-puffer oldatban zajlott, melynek összetétele: 10 

mM HEPES, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 5 mM benzamidin, 0,5 mM fenil-metil-szulfonil-

fluorid, 10 mM β-merkaptoetanol; pH értéke 7,5 volt. A mérések során 50 µl végtérfogatú 

oldat fluoreszcencia intenzitás változását mértem. A kalpain-szubsztrát (Suc-Leu-Tyr-Amc) 

100 µM-os koncentrációjú volt, míg a CaCl2-ot 3 mM-os koncentrációban tartalmazta a 

reakció elegy. A vizsgált peptid-származékokból 0,5 mM-os törzsoldatot készítettem és ebből 

adagoltam a vegyületeket a megfelelő koncentráció eléréséhez. A mérést 10 µl 2,5 µM-os 

enzim oldatnak a fentiekben leírt reagenseket tartalmazó oldathoz történő gyors 

hozzáadagolásával indítottam. Ezt követően azonnal megkezdtem az elegy fluoreszcencia 

intenzitás változásának az idő függvényében történő mérését, melyet egy percig végeztem. Az 

inhibitor koncentrációjának csökkentését addig folytattam, míg inhibitor hatás már nem volt 
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tapasztalható. A következő lépésközöket alkalmaztam az inhibitor koncentráció tekintetében: 

100; 50; 20; 10, 2; 1; 0,5; 0,2; 0,1 µM. Minden egyes koncentrációérték esetében párhuzamos 

mérést végeztem. A mérés során a reakcióelegy hőmérsékletét 37 °C-on tartottam. 

A µ-kalpain esetén előaktiválásra nem volt szükség. A mérések kivitelezése a fent leírt módon 

történt azzal a különbséggel, hogy az enzim 4 nM-os koncentrációban volt jelen.  

A katepszin B enzimmel történő vizsgálatok előtt az enzimet előaktiváltam: 0,8 mg ditio-

eritrolt feloldottam 1 ml MES (2-(N-metilmorfolino)etánszulfonsav) pufferben, majd ebből az 

oldatból 143,4 µl-t adtam a 3 µl 1,78*10
-5

 M koncentrációjú katepszin B oldathoz, majd 15 

percen át 0°C-on tartottam az elegyet, melyből ezt követően 40 µl-es mennyiséget 2 ml-es 

végtérfogatra higítottam MES-puffer segítségével. A mérés 0,25 mM-os, pH=5 MES 

pufferben történt 100 µM-os katepszin B-szubsztrát (Z-Arg-Arg-Amc) koncentráció mellett. A 

mérését a katepszin B enzim gyors összekeverés melletti beadagolásával indítottam. Az 50 µl 

végtérfogatú oldatban az enzim koncentrációja 1,5 nM volt. A méréseket 37 °C-on végeztem. 

Ebben az esetben is 1 percig mértem a fluoreszcencia intenzitásváltozást.                

A katepszin L enzim gátlásának vizsgálata során ugyancsak szükség volt az enzim előzetes 

aktiválására. A katepszin B aktiválásához alkalmazott aktiváló puffer (0,8 mg/ml 

ditioeritrol/MES-puffer) 51 µl-ét adtam 0°C-os hőmérsékleten a katepszin L enzim 5,4 µM 

koncentrációjú oldatának 3 µl-éhez, majd 15 perc várakozás után az 54 µl oldat 40 µl-ét 2 ml 

végtérfogatra higítottam, MES puffer segítségével. A reakcióelegybe a mérés megkezdése 

előtt közvetlenül gyors összekeverés mellett adagoltam az aktivált katepszin L oldatát úgy, 

hogy az 50 µl térfogatú oldat koncentrációja az enzimre nézve 1,2 nM legyen. A katepszin L 

szubsztrát Z-Phe-Arg-Amc koncentrációja 100 µM volt a 100 µl végtérfogatú 

reakcióelegyben. A mérés során a reakcióelegy hőmérséklete 37 °C volt. Az összekeverést 

követően a fluoreszcencia intenzitás mérését azonnal megkezdtem és azt 1 percig rögzítettem. 

A reverzibilis gátlási folyamatot eredményező peptidszármazékok inhibitor tulajdonságát 

jellemző Ki értékek kiszámításához a Lineweaver-Burk ábrázolást (198) alkalmaztam. (14. 

ábra). 
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14. ábra A reverzibilis inhibitor Ki értékének számítása Lineweaver-Burk illesztés 

segítségével.  

Az irreverzibilis gátló hatást kifejtő inhibitor peptidszármazékok inhibitor tulajdonságát 

irodalmi analógia (199) alapján számítottam ki, a kiértékelést Origin 6.5 szoftverrel 

elvégezve. A rögzített adatok alapján ábrázoltam a fluoreszcencia intenzitás változását az idő 

függvényében. A kapott görbék kezdeti és steady-state állapotot reprezentáló szakaszaira 

egyenest illesztettem. A kezdeti szakaszra illesztett egyenes meredekségét az inhibíciós 

folyamat kezdő sebességének (v0), míg a steady-state állapotot reprezentáló szakaszra 

illesztett egyenes meredekségét az állandósult sebességnek (vs) tekinthetjük (15. ábra). Az 

egyes mérések során az eltérő inhibitor koncentrációkat figyelembe véve a következő 

összefüggés átrendezésével számítható az adott inhibitor Ki értéke:     

 

A különböző inhibitor koncentrációk mellett kivitelezett két párhuzamos mérésből számított 

Ki értékeket átlagoltam, utóbbit megadva, mint az adott inhibitor vegyület gátlóhatását 

reprezentáló értéket. 
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15. ábra A v0 és vs értékeinek meghatározása egyenes illesztéssel a katepszin B enzim 

példáján, TPL(L-eps)SPPPS inhibitor 50 μM-es koncentrációbal való alkalmazásával. 

3.2.5. Fluoroforral jelölt oktaarginin-konjugátumok internalizációs képességének   

vizsgálata áramlási citometriával 

A fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló epoxiszukcinil-peptid-oktaarginin konjugátumok 

sejtbejutási képességét áramlásos citometriával HL-60 humán leukémia sejteken vizsgáltuk. A 

mérésekhez használt áramlásos citométer (FACS) készülék típusa FACS BD LSR II, BD 

(Bioscience, San Jose, CA) volt, a mérések során nyert adatok FACSDiVa 5.0 software  

segítségével kerültek kiértékelésre.  

A sejtpenetráló konjugátumok internaliozációs képességét HL-60 (humán leukémia) sejteken 

vizsgáltuk. A sejteket RPMI-1640 médiumban növesztettük, mely 10% FCS-el, L-

glutaminnal (2mM) és gentamicinnel (160 µg/ml) volt kiegészítve. A mérés során lyukanként 

10
5
 darab sejt került kiosztásra 24 lyukú plate-re. 24 óra 37 °C-on történő inkubáció után a 

sejteket a szérummentes médiumban oldott fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló konjugátumok 

1µM; 5µM; 10µM-es koncentrációjú oldatával kezeltük 90 percen át. A kezelést követően a 

konjugátumok oldatát a sejtekről eltávolítottuk és azokat 100 µl tripszin oldattal 10 percig 

kezeltuk a sejtek felületén kötött fluoreszcens sejtpenetráló peptidszármazék eltávolításának 

céljából, a mérés megkezdése előtt.   

3.2.6. Molekulamodellezés 

A leghatékonyabb m-kalpain inhibitorként viselkedő epoxiszukcinil-peptid származék (NH2-

Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) és D-izomerjének m-kalpainnal alkotott 
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komplexének modell szerkezete került meghatározásra. Az induló szerkezet az m-kalpain – 

kalpasztatin komplex kristályszerkezetéből származott (110). A katalitikus alegység II. és III. 

doménjeit használva a két inhibitor kalpasztatin aktív régiójához ellentétes orientációval való 

illesztése négy különböző elhelyezkedést eredményezett. Az átalakított katalitikus triádot 

(Ser
105

) in-silico módosítottuk, a szerin aminosav ciszteinre történő visszacserélésével. A 

Monte Carlo Multiple Minimum (MCMM) keresés az inhibitor peptid származék torziós 

szögeinek egy véletlenszerű kiválasztásával (véletlen variációkra 0-180° tartományban), 

random transzláció (0–5 Å tartományban), valamint rotáció (0-180° tartományban) 

alkalmazásával, enzim mátrixban elhelyezkedő inhibitor esetén lett kivitelezve egy Monte 

Carlo lépésben. A perturbált struktúrákat egy 40 kJ/mol-os minimum energia szint felett 

tárolták. A számításokat OPLS 2005 erőtér alkalmazásával végezték. Az oldathatás 

modellezése GB/SA algoritmussal történt (vizes oldatra vonatkozóan). 

3.3.  Kalpain inhibitor hatással rendelkező azapeptidek szintézise 

3.3.1. Az azapeptidek szintézise 

Az azapeptidek szintézisét az azaglicin (Agly) kiépítésétől eltekintve szilárd fázisú 

peptidszintézissel, Boc/Bzl technikával végeztem (2. táblázat). A szintézisekhez 200 mg 

MBHA-gyantát használtam, melynek kapacitása 1,12 mmol/g volt. A gyanta kapacitásához 

(0,224 mmol) képest 3 ekvivalens, azaz 0,672 mmol mennyiségben alkalmaztam a szükséges 

reagenseket és a szekvencia felépítéséhez használt, α-aminocsoporton, illetve szükség szerint 

oldallánc funkciós csoporton védett aminosav-származékokat. Az aminosav-származékokból 

in situ aktív-észtert állítottam elő diciklohexilkarbodiimid (DCC) és 1-hidroxi-benztriazol 

(HOBt) alkalmazásával. A szintézis során felhasznált aminosav származékok: Boc-Val-OH,  

Boc-Arg(Tos)-OH, Boc-Ser(Bzl)-OH, Boc-Pro-OH, Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Leu-OH, Boc-

Trp-OH, Boc-Gln-OH. 
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2. táblázat Az azapeptidek szintézise során alkalmazott Boc/Bzl szintézis protokollja. 

Művelet Időtartam (perc) 
Ismétlések 

száma 

1. mosás, DCM 0,5 3 

2. hasítás (33%TFA/DCM) 2 + 20 1 

3. mosás, DCM 0,5 5 

4. semlegesítés (10%DIEA/DCM) 1 3 

5. mosás, DCM 0,5 4 

6. 
kapcsolás 3 ekv. AS/DCM 

DCC+HOBt/DMF 
60 1 

7. mosás, DMF 0,5 1 

8. mosás, DCM 0,5 3 

9. ninhidrin / izatin teszt 4 1 

3.3.2. Az azaglicin kialakítása 

Az azaglicin kialakítása a gyantán történt az előtte lévő aminosav Boc védőcsoportjának 

eltávolítása után. Első lépésben Boc-hidrazidot reagáltattam karbonil-diimidazollal (CDI) 

DMF-ben, 0-5 °C-os hőmérsékleten jeges vizes hűtést alkalmazva, 10 perces reakcióidővel. 

Majd ezt a reakcióelegyet a gyantához öntöttem. Hagytam szobahőmérsékletűre melegedni, 

egy óra reakcióidőt alkalmazva. Az azaglicin kialakításának sikerességét ninhidrin-teszttel 

ellenőriztem. A sikeres reakció után az azaaminosavhoz történő további kapcsolási lépéseket 

a szilárd fázisú peptidszintézis Boc/Bzl stratégiája során használt protokoll szerint hajtottam 

végre (3.3.1. pont). Az elkészült azapeptideket 5 ml cseppfolyós hidrogén-fluorid segítségével 

hasítottam le a gyantáról, 0,5g p-krezol kation-fogó reagens jelenlétében 0-5 °C-os 

hőmérsékleten, két órás reakcióidőt alkalmazva. A peptid-gyanta keverékére 100 ml dietil-

étert öntve kicsaptam a peptidet, majd a gyanta és a peptid keverékét üvegszűrő segítségével 

elválasztottam az étertől, ezt követően a keveréket 3x30 ml éterrel mostam, amit ugyancsak 

szűréssel választottam el. A peptidet 10 V/V%-os esetsavval oldottam ki a gyanta mellől, 

majd a nyersterméket liofilizálással izoláltam. A peptideket RP-HPLC-vel tisztítottam. A 

tisztított peptideket analitikai RP-HPLC és ESI-MS-módszerek segítségével jellemeztem 

(4.1.1. fejezet) . 
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3.4. Epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó peptidszármazékok szintézise 

Az epoxiszukcinil-peptid származékok szintézisét három lépésben valósítottam meg. A 

származékok reaktív csoportjától a C-terminális felé eső fragmenseit, azaz a P1’- P7’ szakaszt 

szilárd fázisú peptidszintézissel, Fmoc/
t
Bu technika alkalmazásával állítottam elő (3. 

táblázat). A még a gyantán lévő peptidek szabad N-terminális α-amino-csoportjához L-, 

illetve D-transz-epoxiborostyánkősavat kapcsoltam, aktív észteres kapcsolás útján, HOBt, 

valamint DIC kapcsolószerek alkalmazásával. 

A származékok N-terminális felé eső P2 - P4 szakaszait szintén Fmoc/
t
Bu technika 

segítségével állítottam elő. A két szilárd fázisú peptidszintézissel előállított peptid fragmenst 

végül oldat fázisban konjugáltam. 

3.4.1. Az epoxiborostyánkősav rezolválása 

Az L-transz-epoxiborostyánkősav izolálását annak racém elegyéből végeztem el (200). 5,0 g 

(D,L)-transz-epoxiborostyánkősavat 73 cm
3
 metanolban oldottam, majd 6,6 g L-Arg 18 cm

3
 

forró vízzel készített oldatát adagoltam hozzá, keverés közben. Az így keletkezett 

szuszpenziót 12 órán át állni hagytam. Az elegy enyhén opálos lett, az edény alján fehér, por-

szerű csapadék volt megfigyelhető. A csapadékot üvegszűrőn szűrtem, majd szárítottam. A 

termék tömege 6,091 g lett. A nyersterméket átkristályosítás céljából 60 cm
3
 metanol és 30 

cm
3
 víz elegyében forrón oldottam, a fel nem oldódott csapadék leülepedése után a tiszta 

oldatot dekantáltam és 12 órára mélyhűtőbe helyeztem. A kikristályosodott anyagot szűrtem, 

majd szárítottam. Az így nyert sóból felszabadítottam az L-transz-epoxiborostyánkősavat. A 

szilárd anyaghoz először cc. H2SO4 (96 m/m %) és víz 1:10 arányú elegyét adtam, majd az 

elegyet NaCl-dal telítettem és aceton–etil-acetát 7:3 térfogatarányú elegyével, 3 x 20 cm
3
-rel 

extraháltam. Az extraktum bepárlása után annak tömege 1,756 g lett. A hozam (D/L 50-50 %-

os racém keverékre vonatkozóan, mely 6 g-ja 3 g L-izomert tartalmazott) 58,53 %-os lett. Az 

(L)-epoxiborostyánkősav tisztaságának vizsgálatára megmértem 0,026 g anyag 2 cm
3
 vízzel 

készített oldatának forgatóképességét, 0,5 ml-es küvettát használva. Az irodalmi érték: []d
22

=  

+54,7, mért érték: []d
22

 =  +53,6. A mérés alapján az anyag megfelelő tisztaságú lett.  

A D-epoxiborostyánkősavat az L-argininnel történő sóképzés során elkülönített szűrlet 

bepárlásával előállt szilárd sóból izoláltam előbbi eljárásnak megfelelően, tisztaságát 

ugyancsak optikai forgatóképességének vizsgálatával jellemeztem.  Az irodalmi érték: []d
26

=  

-54,0, mért érték: []d
26

 =  -51,2. (200) 
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3.4.2. Epoxiszukcinil-pentapeptid fragmensek szintézise 

Az epoxiszukcinil csoportot tartalmazó pentapeptidek szintézisét 200 mg 0,72 mmol/g 

kapacitású Rink-amid-MBHA gyantán végeztem Fmoc/
t
Bu stratégia alkalmazásával (3. 

táblázat). A kimért mennyiségű gyanta kapacitása 0,36 mmol volt. Ezen anyagmennyiséghez 

viszonyítva 3 ekvivalens mennyiségben alkalmaztam mind a kapcsoláshoz szükséges 

reagenseket, mind a szekvencia felépítéséhez használt aminosav-származékokat. Az aminosav 

származék kapcsolásához szükséges aktív-észtert DIC és HOBt alkalmazásával in situ 

állítottam elő. A szintézis során alkalmazott aminosav-származékok: Fmoc-Arg(Pbf)-OH, 

Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(
t
Bu)-OH, Fmoc-Ser(

t
Bu)-OH, Fmoc-Gln(Trt)-OH.  

3. táblázat A peptidek szintéziséhez használt Fmoc/
t
Bu technika protokollja 

Művelet Időtartam (perc) 
Ismétlések 

száma 

1. mosás, DMF 1 3 

2. hasítás (2%piperidin+2%DBU/DMF) 2+2+5+10 1 

3. mosás, DMF 1 8 

4. kapcsolás (AS+DIC+HOBt/DMF) 60 1 

5. mosás, DMF 1 4 

6. mosás, DCM 1 3 

7. ninhidrin / izatin-teszt 4 1 

 

Az utolsó beépített aminosav Fmoc-csoportjának lehasítása után a szabad N-terminális amino-

csoportot tartalmazó peptid-gyantához 3 ekvivalens mennyiségű D- illetve L-transz-

epoxiborostyánkősavat adtam, szintén 3 ekvivalens anyagmennyiségű DIC és HOBt 

kapcsolószerekkel együtt DMF-ben oldva. Az így előállított epoxiszukcinil-pentapeptideket a 

gyantáról 5 ml TFA, 125 l H2O és 125 l TIS elegyének segítségével hasítottam le. A 

hasítási reakció időtartama 3 óra volt, szobahőmérsékleten. Ezután a reakcióelegyet 100 ml 

dietil-éterbe öntöttem. A kicsapódott peptidet és a gyantát 4000 rpm fordulaton történő 5 

percig tartó centrifugálással ülepítettem, majd az éteres fázist dekantáltam. Ezt még két 

alkalommal 50-50 ml dietil-éter felhasználásával megismételtem. A peptidet 10%-os 

ecetsavval kioldottam a gyanta mellől és liofilizálással izoláltam. A nyersterméket RP-HPLC 

technikával tisztítottam. Azonosításuk ESI-MS technikával történt. 
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3.4.3. Tripeptid fragmensek szintézise 

A tripeptideket minden esetben 200 mg Fmoc-Rink-amid-MBHA gyantán szintetizáltam, 

Fmoc/
t
Bu technikával (3.4.2. fejezet). A gyanta kapacitása 0,72 mmol/g volt. A szintézishez a 

gyanta kapacitására nézve 3 ekvivalens mennyiségben alkalmaztam a szükséges aminosav-

származékokat, illetve a kapcsoláshoz szükséges reagenseket. A szintézis során alkalmazott 

protokollt a 3. táblázat tartalmazza. A szintézis során a következő aminosav-származékokat 

használtam: Fmoc-Leu-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(tBu)-OH, Fmoc-Trp-OH, Fmoc-

Ser(tBu)-OH, Fmoc-Val-OH. Az elkészült peptideket 5 ml TFA, 375 mg fenol, 250 µl 

tioanizol, 250 µl H2O és 125 µl EDT összetételű hasító eleggyel lehasítottam a gyantáról, 

szobahőmérsékleten való kevertetés mellett 3 órás reakcióidőt alkalmazva. A reakcióidő 

lejárta után a gyantát üvegszűrőn kiszűrtem, majd a TFA nagy részét rotációs 

vákuumbepárlóval, 45 °C-os vízfürdőn melegítve eltávolítottam az elegyből. Ezt követően a 

maradékot 100 ml dietil-éterbe öntöttem. A kicsapódott peptidet 4000 rpm fordulaton történő 

5 percig tartó centrifugálással ülepítettem, majd az étert dekantáltam. Ezt ebben az esetben is 

kétszer ismételtem újabb adag 50 ml dietil-éter hozzáadásával. Ezután a peptidet 10%-os 

ecetsavban feloldottam, majd liofilizálással izoláltam. A nyersterméket RP-HPLC technikával 

tisztítottam. Ezen köztitermék peptidek azonosítására mindössze ESI-MS technikát 

alkalmaztam. 

3.4.4. Epoxiszukcinil-peptid inhibitorok szintézise  

Az előállított epoxiszukcinil-pentapeptid és tripeptid fragmenseket oldatfázisban kapcsoltam 

össze. Az oldatfázisú reakció kivitelezéséhez az epoxiszukcinil-pentapeptidhez képest 1,2 

ekvivalens tripeptidet és 3 ekvivalens DIC és HOBt kapcsolószereket használtam. A 

kapcsolási reakciók minden esetben DMF-es közegben, szobahőmérsékleten, egy éjszakás 

reakcióidővel, mágneses kevertetés mellett zajlottak. A peptidszármazékokat RP-HPLC-vel 

tisztítottam. A tisztított peptideket analitikai RP-HPLC és ESI-MS-módszerek segítségével 

jellemeztem (4.2.1. fejezet). 

3.5. Ketometilén-csoportot tartalmazó peptidszármazékok szintézise 

A ketometilén-csoportot tartalmazó pszeudopeptidek szintézisét két lépésben valósítottam 

meg. Elsőként pszeudodipeptid építőelemet állítottam elő, mely alkalmas a peptid 

szekvenciájába való beépítésre Fmoc/
t
Bu technikával. Második lépésben a tervezett 

peptideket állítottam elő ezen építőelem felhasználásával.  
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3.5.1. Pszeudoglicil-glicin építőelem előállítása 

A szintézisek során használt diazometán előállítása során Erlenmeyer lombikba 70 ml 40 

m/m%-os KOH vizes oldathoz 200 ml dietil-étert adtam. Az elegyet 0 °C – -5 °C közötti 

hőmérsékleten tartottam mágneses kevertetés mellett. Az említett hőmérséklet elérése után 20 

g N-metil-N-nitrozo-karbamidot adagoltam a rendszerhez kis adagokban, figyelve a rendszer 

hőmérsékletére. Az utolsó részlet beadagolását követő 10 percnyi kevertetés után a felső, 

éteres fázist szilárd KOH pasztillákra dekantáltam, majd 1,5 órás, mélyhűtőben (körülbelül -

20 °C-os hőmérsékleten) történő tárolás után friss KOH pasztillákra öntöttem át az éteres 

oldatot. Az elkészült diazometán oldatot annak felhasználásáig ugyancsak mélyhűtőben 

tároltam, műanyag dugóval lezárt edényben, a robbanásveszély elkerülésének céljából. 

Fmoc-Gly-CH2-Cl előállítása:  

1 g (0,0034 mol) Fmoc-Gly-OH-t 20 ml, fémnátriumon szárított THF-ban oldottam CaCl2-os 

csővel ellátott gömblombikban. Mágneses kevertetés mellett az oldathoz adtam a glicin 

származékra nézve 1,25 ekvivalens anyagmennyiségű N-metil-morfolint (0,429 ml, 0,0043 

mol), majd az elegyet -10 °C– -15 °C közötti hőmérsékletre hűtöttem, szárazjég-aceton 

hűtőkeverékkel. Ezután az elegyhez adagoltam cseppenként a glicin származékra tekintve 

1,15 ekvivalens anyagmennyiségű klórhangyasav-izobutil-észtert (0,651 ml, 0,0039 mol), 

minek során fehér csapadék vált le. Az elegyet 30 percen át kevertettem, a fenti 

hőmérséklettartományban tartva azt. Ezt követően az elegyet kiemeltem a hűtőkeverékből és 

40 ml dietil-éteres diazometán oldatot adtam hozzá. Miután az elegy elszíntelenedett, 

Pasteaur-pipettával addig adagoltam a diazometán oldatát, míg annak jellemző sárga színe 

legalább 5 percig megmaradt. A színállandóság beállta után 3 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. A reakcióidő lejárta után az elegyet sós-jeges vizes hűtő keverék 

segítségével 0 °C-ra hűtöttem, majd először 7 ml 36 m/m%-os HCl-oldatot, ezt követően 7 ml 

100%-os ecetsavat adtam hozzá, az esetlegesen még jelen lévő diazometán elbontására. A 

sósav és az ecetsav beadagolása után még 30 percig kevertettem az oldatot, majd választó 

tölcsérbe öntöttem azt. A dietil-éteres fázist elválasztottam a vizes fázistól és kétszer 

desztillált vízzel mostam, ezután 5 m/m%-os NaHCO3-oldattal addig mostam az éteres fázist, 

míg a vizes fázis pH értéke enyhén lúgos (pH= 8-9) maradt. A szerves fázist még kétszer 

desztillált vízzel mostam, majd vízmentes MgSO4-on 30 percig szárítottam. A szárítószer 

kiszűrése után az oldatból rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottam a dietil-étert. 

Az Fmoc-Gly-CH2-Cl terméket ESI-MS módszerrel azonosítottam, tisztaságát vékonyréteg-

kromatográfiás módszerrel jellemeztem: TLC Silica gel 60 F254 alkalmazásával, fluoreszcens 
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előhívás segítségével (Mszámolt=328,5 g/mol; Mmért=328,6 g/mol; Rf=0,48). Az eluens: etil-

acetát–n-hexán=1:1 (V/V) volt. A VRK kromatogram alapján a nyersterméket még 

tisztítanom kellett a további reakcióban történő felhasználás előtt.  

A tisztítást oszlopkromatográfia segítségével végeztem, 0,060-0,200 mm, 60Å szilikagél 

felhasználásával és etil-acetát–n-hexán=1:1 (V/V) eluens alkalmazásával. 

Fmoc-Gly-CH2-CH(COOEt)2 szintézise: 

A dietil-malonátot (0,48 g, 0,003 mol, 1 ekv.)  5ml etanolban oldottam, majd az oldatot jeges 

vizes hűtés alkalmazásával 0°C-ra hűtöttem. Mágneses kevertetés mellett 1 ekvivalens Na-ot 

(0,07 g, 0,003 mol) adtam az elegyhez. A nátrium teljes feloldódását követően adtam az 

elegyhez az Fmoc-Gly-CH2-Cl-t (1 g, 0,003 mol, 1 ekv.), minek során fehér csapadék 

leválását tapasztaltam. A reakció időtartama 90 perc volt, a hőmérséklet mindvégig 0 °C. A 

reakcióelegy feldolgozása során először rotációs vákuumbepárlással eltávolítottam az etanolt, 

majd a visszamaradt szilárd halmazállapotú anyagot etil-acetátban oldva, választó tölcsérbe 

vittem azt. A szerves fázist először vízzel, majd 2x 0,1 M koncentrációjú HCl-oldattal, végül 

kétszer vízzel mostam, ezt követően vízmentes MgSO4-on 30 percig szárítottam. A szárítószer 

kiszűrése után az etil-acetátot rotációs vákuumbepárlással távolítottam el. Az Fmoc-Gly-CH2-

CH(COOEt)2 terméket ESI-MS módszerrel azonosítottam, tisztaságát VRK-val vizsgáltam: 

TLC Silica gel 60 F254 lapon, fluoreszcens előhívás segítségével (Mszámolt=452,1 g/mol; 

Mmért=452,3 g/mol; Rf=0,35). Az n-hexán–etil-acetát=2:1 volt. A nyersterméket a további 

reakcióban történő felhasználás előtt oszlopkromatográfia segítségével tisztítottam, 0,060-

0,200 mm, 60Å szilikagél és n-hexán:etil-acetát=2:1 (V/V) eluens alkalmazásával.  

Fmoc-Gly-CH2-CH2-COOH szintézise:  

Az Fmoc-Gly-CH2-CH(COOEt)2 származékot (0,5 g, 0,0011 mol) 2 ekvivalens NaOH (0,088 

g, 0,0022 mol) (cNaOH = 1 mol/dm
3
) vizes oldatával reagáltattam. Mágneses kevertetés mellett 

az Fmoc-Gly-CH2-CH(COOEt)2 etanolos oldatához (c= 0,55 mol/dm
3
) adtam a NaOH-

oldatot, és 2 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. A reakcióidő letelte után az elegy etanol 

tartalmát rotációs vákuumbepárlással eltávolítottam, 40 °C-os vízfürdőt alkalmazva, majd 2 

ml vízzel higítottam a bepárlási maradékot. Az elegy pH értékét 0,1 M-os HCl-oldat 

segítségével univerzál indikátorpapírral ellenőrizve 3-ra állítottam be, minek során fehér, 

kolloidális csapadék formájában kivált a ketometilén-dipeptid származék. A vizes oldatból 

leváló fehér csapadékot etil-acetáttal extraháltam (3 x 20 ml). Az etil-acetátos fázist 30 percig 

vízmentes MgSO4-on szárítottam. Az etil-acetátos oldatot a szárítószertől szűréssel 

elválasztottam, majd rotációs vákuumbepárlást alkalmazva eltávolítottam az oldószert. A 



48 
 

terméket tömegspektrometiával (ESI-MS) azonosítottam. (Mszámolt=352,2 g/mol; Mmért=352,4 

g/mol). A reakció során az etilészter-csoportok hidrolízise, valamint a dekarboxileződés 

egyaránt végbe ment. A nyerstermék tisztítása szükséges volt a további reakcióban történő 

felhasználás előtt. 

A tisztítást oszlopkromatográfia segítségével végeztem, 0,060-0,200 mm, 60Å szilikagél 

felhasználásával. Az alkalmazott eluens n-hexán:etil-acetát= 2:1 (V/V) volt. Az elválasztás 

során a szennyezőket eluáltam, majd a várt terméket abszolút etanollal leoldottam a szilárd 

fázisról. A termék frakció anyagi minőségét tömegspektrometriával igazoltam (Mszámolt=352,2 

g/mol; Mmért=352,4 g/mol), tisztaságát RP-HPLC módszerrel jellemeztem (Rt=17,8 min). 

3.5.2. Pszeudoglicil-glicin tartalmú peptidszármazékok szintézise 

A 3.5.1. pontban leírtaknak megfelelően előállított  Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH pszeudo-

dipeptid építő elemet Fmoc/
t
Bu módszerrel történő peptidszintézis során építettem be az 

inhibitor peptidek szekvenciájába. A szintéziseket 200 mg Fmoc-Rink-amid-MBHA gyantán 

valósítottam meg (3. táblázat, 3.4.2. fejezet). A szintézis során alkalmazott aminosav-

származékok   Fmoc-Leu-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Val-OH, Fmoc-Trp-OH, Fmoc-Ser(
t
Bu)-

OH, Fmoc-Thr(
t
Bu)-OH voltak. A peptid-származékot 5 ml TFA, 125 µl triizopropil-szilán és 

125 µl H2O elegyéből álló hasító eleggyel hasítottam le a gyantáról 3 órás reakcióidőt 

alkalmazva, szobahőmérsékleten. A peptidek feldolgozása a 3.4.2. pontban leírtaknak 

megfelelően történt. Az így készült oldatból a peptidszármazékokat liofilizálás útján nyertem 

ki. A peptidszármazékokat RP-HPLC-vel tisztítottam. A tisztított peptideket analitikai RP-

HPLC és ESI-MS-módszerek segítségével jellemeztem (4.3.1. fejezet). 

3.6. Kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitorok  

3.6.1. A peptidek szintézise 

A kalpasztatin szekvenciáján alapuló peptid inhibitorok szintézisét szilárd fázisú 

peptidszintézissel, Fmoc/
t
Bu stratégiával valósítottam meg, gyantaosztásos módszerrel. A 

vegyületek előállítása során 100 mg 0,72 mmol/g kapacitású Fmoc-Rink-amide MBHA-

gyantát alkalmaztam, melyen a peptidlánc felépítését a 3.4.2. fejezetben leírt protokoll szerint 

hajtottam végre. A szintézis során alkalmazott aminosav-származékok Fmoc-Leu-OH, Fmoc-

Gly-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Ile-OH, Fmoc-Thr(
t
Bu)-OH, Fmoc-Lys(Boc)-OH, Fmoc-

Ser(
t
Bu)-OH, Fmoc-Arg(Pbf)-OH, Fmoc-Asp(O

t
Bu)-OH, Fmoc-Glu(O

t
Bu)-OH, Fmoc-

Tyr(
t
Bu)-OH voltak. A kész peptideket a gyantáról 5 ml TFA, 375 mg fenol, 250 μl víz, 250 

μl tioanizol és 125 µl EDT elegyéből álló hasítóelegy segítségével hasítottam le. A 
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nyersterméket liofilizálással izoláltam (lásd 3.4.4. fejezet), majd RP-HPLC-vel tisztítottam. A 

peptidszármazékokat RP-HPLC-vel tisztítottam. A tisztított peptideket analitikai RP-HPLC és 

ESI-MS-módszerek segítségével jellemeztem (4.4.1. fejezet). 

3.7. Sejtpenetráló epoxiszukcinil-peptid konjugátumok előállítása 

3.7.1. Oktaarginin-konjugátumok szintézise  

A sejtpenetráló peptidet tartalmazó fragmens szintézisét szilárd fázisú peptidszintézissel, 

Fmoc/
t
Bu stratégiával valósítottam meg (3. táblázat, 3.3.1. fejezet). A 200 mg Fmoc-Rink-

amide MBHA-gyantán történő szintézisek során elsőként az oktaarginin részletet építettem 

fel, majd a szintézist folytatva a megfelelő epoxi-peptidek epoxi-pentapeptid szegmensét 

építettem ki (lásd: 3.3.1 és 3.3.2 fejezetek). A szintézis során alkalmazott aminosav-

származékok Fmoc-Arg(Pbf)-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(
t
Bu)-OH, Fmoc-Ser(

t
Bu)-OH, 

Fmoc-Gln(Trt)-OH, Fmoc-Leu-OH, Fmoc-Trp-OH, Fmoc-Val-OH voltak. A peptidet 

tartalmazó hasító elegyet a 3.3.2. fejezetben leírtak alapján dolgoztam fel. Az így előállított 

konjugátumokat a 3.3.3. fejezetben leírtak szerint előállított tripeptid-szegmensekkel oldat-

fázisban kapcsoltam, a 3.3.4. fejezetben található reakcióút alkalmazásával. A 

konjugátumokat RP-HPLC-vel tisztítottam. A tisztított peptideket analitikai RP-HPLC és 

ESI-MS-módszerekkel jellemeztem (4.5.1. fejezet). 

3.7.2. Fluorofórral jelölt oktaarginin-konjugátumok szintézise 

A fluoroforral jelölt sejtpenetráló oktaarginin konjugátumok szintézisét szilárd fázisú 

peptidszintézissel valósítottam meg, Fmoc/
t
Bu stratégiát alkalmazva 200 mg Fmoc-Rink-

amide MBHA-gyantán, a 3.4.2. fejezetben tárgyaltak szerint.  Annyiban tért el a szintézis, 

hogy az első lépésében Fmoc-Lys(Mtt)-OH aminosav-származékot kapcsoltam a gyantához. 

Ennek Mtt oldallánc védőcsoportját 2%-os TFA/DCM oldattal hasítottam. Az így szabaddá 

váló ε-aminocsoporthoz 5(6)-karboxifluoreszceint kapcsoltam a gyanta kapacitására nézve 3 

ekvivalens feleslegben alkalmazva. A kapcsolószerek ebben az esetben is 3 ekvivalens DIC és 

HOBt voltak. A reakciót DMF-ben végeztem egy éjszakás reakcióidővel. Ezt követően a 

peptid szintézise, hasítása, feldolgozása, valamint jellemzése a korábban már leírt módon 

történt (3.7.2. fejezet). A szintézis során alkalmazott aminosav-származékok Fmoc-Arg(Pbf)-

OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(
t
Bu)-OH, Fmoc-Ser(

t
Bu)-OH, Fmoc-Lys(Mtt)-OH, Fmoc-

Leu-OH, Fmoc-Trp-OH voltak. 

A konjugátumokat RP-HPLC-vel tisztítottam, analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-módszerrel 

jellemeztem (4.5.1. fejezet). 
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3.8. Fordított fázisú nagy hatékonyságú kromatográfia (RP- HPLC) 

Az előállított, tisztított peptidek és peptid-származékok tisztaságának vizsgálatát analitikai 

RP-HPLC módszerrel végeztem, Exformma EX 1600 készüléken. A tisztaság jellemzéshez 

Zorbax SB-C18 3,5µ; 80 Å (4,6 mm X 15 cm) oszlopot és lineáris gradiens elúciót 

alkalmaztam: A-eluens (0,1 V/V% TFA/H2O) és B-eluens (0,1 V/V% TFA-t tartalmazó 80 

V/V% acetonitril, 20 V/V% H2O) felhasználásával. Az alkalmazott gradiens: 0perc: 0 B%; 2 

perc: 0 B%; 22 perc: 90 B%; 26 perc: 100 B%; 30 perc: 100 B% volt. A detektálás 220 nm-es 

hullámhosszon abszorbancia méréssel történt. 

A peptidszármazékok tisztítását Knauer HPLC rendszerrel végeztem, UV detektálást (λ=220 

nm) alkalmazva. Az előállított peptidszármazékok tisztításához Phenomenex Jupiter C18 

(250x10 mm, 10 µm szilika, 300 Å pórusméret) (Torrance, USA) fél-preparatív oszlopot 

használtam. Kivételt képezett ez alól a 4.2.1. fejezetben tárgyalt epoxiszukcinil-peptid 

származékok tisztítása, mely Phenomenex Luna C18 (250x10 mm, 10 µm szilika, 100 Å 

pórusméret) (Torrance, USA) oszlopon történt. Az elválasztás szobahőmérsékleten 4 ml/perc 

áramlási sebességgel történt. A csúcsokat λ=220 nm hullámhosszon, abszorbancia méréssel 

detektáltam. A 4.1.1 és 4.2.1 fejezetekben tárgyalt azapeptid- és epoxiszukcinil-peptid 

származékok tisztítása során a következő gradienst használtam: 0 perc 0% B; 5 perc 0% B; 50 

perc 60% B; a 4.3.1, 4.4.1., 4.5.1. és 4.5.2 fejezetekben tárgyalt ketometilén-csoportot 

tartalmazó kalpasztatin származékok, sejtpenetráló és fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló 

konjugátumok tisztítására pedig 0 perc: 10% B; 5 perc: 10% B; 50 perc: 70% B gradienst 

alkalmaztam. Az A eluens az analitikai RP-HPLC módszerrel történő jellemzéshez hasonlóan 

0,1% TFA/H2O és a B eluens pedig 0,1% TFA-t tartalmazó acetonitril-víz (80:20, V/V) elegy 

volt. A termékeket a megfelelő frakciók liofilizálásával izoláltam. A gyantáról hasított és 

liofilizálással izolált tripeptidek, epoxi-pentapeptid, illetve azok sejtpenetráló konjugátum és 

fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló konjugátum analógjainak (3.4.4, 3.4.2) tisztításához a 

következő gradienst használtam: 0 perc 0% B; 5 perc 0% B; 50 perc 50% B. 
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4. EREDMÉNYEK  

4.1. Azapeptidek, mint potenciális kalpain inhibitorok  

A szakirodalomban számos azaaminosavat tartalmazó szerin és cisztein proteáz inhibitor 

található. A kutatások szerint az azaglicin tartalmú peptidszármazékok a cisztein proteázok 

szelektív inhibitorai (142, 143), ugyanakkor azapeptid típusú kalpain inhibitor vegyületet a 

szakirodalomban még nem írtak le. Az azaglicint tartalmazó peptid elhasad az enzim hatására, 

miközben az azaglicin a kalpain katalitikus triádjában található cisztein aminosav tiol-

csoportját reverzibilisen acilezi. Mivel az így kialakuló acilezett enzim-komplex sokkal 

lassabban hidrolizál, ezért gátolja az enzim működését. Koncepcióm olyan hatékony 

azaglicint tartalmazó peptid inhibitorok előállítása volt, melyek kalpain szelektivitását azok 

aminosav összetétele teszi lehetővé. A kalpain enzim szubsztrátjainak hasítási helyein 

található aminosavak előfordulási gyakoriságát reprezentáló preferencia mátrix (98) alapján 

terveztem meg a peptidek szekvenciáját. Minden származék a P1, azaz hasítási pozícióban 

azaglicint tartalmazott, míg e köré az első, második és harmadik legnagyobb preferencia 

értékkel rendelkező aminosavak beépítését terveztem. Az azaglicin kialakítására kiváló 

lehetőség egy megfelelő védőcsoportot tartalmazó hidrazin származékra történő karbonil-

csoport beépítése karbonil-diimidazol segítségével. Ezután a karbonil-szénatom egy másik, 

aminosav α-aminocsoportjának nitrogénatomjához kapcsolható. Ehhez a szintézishez Boc-

hidrazid reagenst választottam, így az azaglicin in situ gyantán történő kialakítása remekül 

beilleszthető volt a Boc/Bzl stratégiába. 

4.1.1. Az azapeptidek szintézise 

Az azapeptidek szintézisét Boc/Bzl stratégiával végeztem (16. ábra). A szintézis során MBHA 

gyantán felépítettem az azaglicinig a peptidet a C-terminális felől, majd az azaglicin 

beépítését követően folytattam a szintézist. A felépített azapeptideket HF-dal hasítottam le a 

gyantáról.  
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16. ábra Az azaglicint tartalmazó peptidszármazékok szintézisének sematikus ábrája. 

Az azaglicin kialakítását az inhibitor P1-es pozíciójába a gyantán in situ valósítottam meg 

Boc-hidrazid és CDI reakciójával (17. ábra). A Boc hidrazid CDI-vel történő reakciójában a 

hidrazin NH2 csoportja szubsztituálja a CDI molekula egyik imidazol egységét. Ezt követően 

a származékot a gyantához kötött aminosav lánc védetlen N-terminális aminocsoportjával 

reagáltatva kialakítottam a kötést a karbonil-csoport és az aminocsoport között.  
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17. ábra Az azaglicin in situ kialakítása. 
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A nyers terméket fordított fázisú RP-HPLC tisztítást követően analitikai RP-HPLC-vel és 

tömegspektrometriával (ESI-MS) jellemeztem (4. táblázat, 18. ábra).  

4. táblázat Az azapeptid inhibitorok analitikai jellemzői 

Azapeptid inhibitorok 
Rt

a
  

(perc) 
M(számolt) M

b
(mért) 

1 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 19,2 894,0 893,6 

2 Ac-Thr-Trp-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 27,1 983,4 983,5 

3 Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 20,0 884,4 884,7 

4 Ac-Thr-Pro-Thr-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 17,4 882,5 882,4 

5 Ac-Thr-Pro-Val-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 19,0 880,8 880,4 

6 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 21,2 908,5 909,0 

7 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 20,6 963,6 964,1 

8 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 20,2 884,4 885,0 

9 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 20,1 925,5 926,0 

a
 Oszlop:Phenomenex Luna C18(2) 5 µm, 250x4.6 mm, 100 Å (Torrance, CA); Gradiens:0 perc 0% B, 5 perc 

0% B, 50 perc 90% B;Áramlási seb.:1 ml;A eluens:0,1% TFA/víz;B eluens:20% 0,1%TFA/víz és 80% 

acetonitril, detektálás λ= 220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A mintákat acetonotril-víz elegy (50:50, V/V) és 0,1V% 

ecetsav oldatban oldottuk. 

 

18. ábra Az Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 azapeptid analitikai RP-HPLC 

kromatogrammja. 

4.1.2. Enzimgátló hatás vizsgálata izolált m-kalpain enzimen 

A kalpin enzim hasítási helyeinek aminosavösszetételét reprezentáló preferencia mátrix 

alapján olyan azapeptideket terveztem, melyek a P3, P2 valamint P1’ és P2’ pozíciókban az 
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első, második és harmadik legnagyobb preferencia értékkel rendelkező aminosavakat 

tartalmazzák. A többi aminosav megegyezik az általunk korábban leírt kalpain szubsztrát 

szerkezetével (98). Az első vizsgálatokból kiderült, hogy az eredeti szubsztrát szekvencia 

(TPLKSPPPSPR) C-terminálisáról a Pro-Arg dipeptid rész elhagyható, azonban a szekvencia 

további rövidítése bármelyik irányból a gátló hatás elvesztésével jár (201). Az azaglicint 

tartalmazó peptid származékok enzimgátló hatását izolált m-kalpain enzim segítségével 

jellemeztem (5. táblázat). A különböző mérések esetén alkalmazott reakcióelegyek mindig 

ugyanolyan koncentrációban tartalmazták a kalpain szubsztrátot és az enzim aktiválásához 

szükséges CaCl2-ot, valamint az m-kalpain enzimet. Az azapeptidek gátló képességét 

különböző koncentrációnál mértem. A mérést minden esetben az enzimoldat gyors 

beadagolásával és összekeverésével indítottam el. 

Az inhibitorok Ki értékeinek kiszámításához szükséges Km értékek a következők voltak: Suc-

Leu-Tyr-Amc szubsztrát/m-kalpain: 0,093 mM; Suc-Leu-Tyr-Amc szubsztrát/µ-kalpain: 0,369 

mM; Z-Arg-Arg-Amc szubsztrát/katepszin B: 0,390 mM. 

5. táblázat Az azapeptid inhibitorok gátló hatása izolált m-kalpain enzimen 

Azapeptid inhibitorok K
i
(µM)(SD) 

1 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 8,7(0,1) 

2 Ac-Thr-Trp-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 5,8(0,4) 

3 Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 3,5(0,1) 

4 Ac-Thr-Pro-Thr-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

5 Ac-Thr-Pro-Val-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

6 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

7 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

8 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

9 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 

 

A kalpain szubsztrát C-terminális felől rövidített szekvenciájával megegyező azapeptid (1) az 

m-kalpain effektív inhibitoraként viselkedik. Ha a P3 pozícióba a második legnagyobb értéket 

kapó triptofánt építettem be (2), a gátló hatás növekedett. Ugyanez történt akkor is, ha a P3 

pozícióba szerin (a harmadik legnagyobb értékű aminosav) került beépítésre (3). A P2 

pozícióba leucin helyett treonint építve (4) az azapeptid elvesztette gátló hatását, hasonlóan a 
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valin beépítésekor tapasztaltakkal (5). A P1’ pozícióban legpreferáltabb szerin cseréje 

treoninra (6) a gátló hatás megszűnését eredményezte, hasonlóan az arginin e pozícióba 

történő beépítéséhez (7). Ugyancsak a gátló hatás elvesztéséhez vezetett a P2’ pozícióba való 

szerin (8), valamint glutamin (9) beépítése is. A vizsgált szerkezet-hatás összefüggések 

alapján elmondható, hogy csak a P3 pozícióban történő aminosav csere nem okozza a gátló 

hatás megszűnését, sőt kis mértékben, de minden esetben javította azt. Megállapítottuk 

továbbá, hogy a P2 pozícióban található leucin jelenléte elengedhetetlen az azapeptid 

származékok inhibitor tulajdonságának kialakulásához. Ugyanígy a P1’ pozícióban található 

szerin és P2’ pozícióban jelen lévő prolin cseréje is az enzimgátló hatás teljes megszűnésével 

járt. Megfigyelhető, hogy a P2 pozícióban a leucin cseréje valinra teljes inhibitor tulajdonság 

vesztést eredményezett, bár utóbbi hasonló méretű és polaritású oldallánccal rendelkezik. 

Ugyanezt tapasztaltuk a P1’ helyen található szerinhez nagyon hasonló tulajdonságú treoninra 

való cseréjekor is.  

Az m-kalpain hatékony inhibitoraiként viselkedő azapeptid származékok inhibitor hatását µ-

kalpainra és katepszin B-re vonatkozóan is jellemeztem (6. táblázat). 

6. táblázat A hatékony m-kalpain azapeptid inhibitorok gátló hatása izolált µ-kalpain és 

katepszin B enzimeken 

Azapeptid inhibitorok K
i
(μM)(SD) 

m-kalpain 

K
i
(µM)(SD) 

µ-kalpain 

K
i
(µM)(SD) 

katepszin B 

1 Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 8,7(0,1) 16,0(7,8) 57,0(8,5) 

2 Ac-Thr-Trp-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 5,8(0,4) 3,9(1,9) 42,9(13,5) 

3 Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 3,5(0,1) 14,0(5,3) 69,9(20,5) 

 

A minden pozícióban legpreferáltabb aminosavakat tartalmazó azapeptid a µ-kalpaint is 

hatékonyan gátolta, de az m-kalpain enzimnél gyengébb gátló hatással bír (1). A P3 

pozícióban triptofánt tartalmazó azapeptid származék (2) hozzávetőleg azonos mértékben 

hatékony inhibitora az m-és µ-kalpainoknak. Mindhárom származék lényegesen gyengébb 

gátló hatást fejt ki katepszin B enzimre, mint kalpainokra (főként m-kalpainra), tehát kalpain 

szelektivitást tanúsítanak az előbbi enzimmel szemben. 

4.2. Epoxiszukcinil-peptid származékok vizsgálata 

A szakirodalomban számos oxirán-gyűrűt tartalmazó cisztein proteáz inhibitor található, 

melyek hatékonyan gátolják ezen enzimeket. Működésük alapja, hogy a katalitikus 
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működésben kulcsszerepet játszó cisztein aminosav oldalláncában lévő tiol-csoporttal 

irreverzibilis S-alkilezési reakcióba lépnek. Az inhibitorok legfőbb hátránya alacsony 

szelektivitásuk. Az epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó kalpain inhibitorok esetén csak olyan 

származékokat írtak le, melyekben csupán a P2-P4 régióba építettek be aminosavakat. Ebből 

kiindulva olyan epoxiszukcinil-peptid származékokat terveztem és állítottam elő, melyekben a 

P1 pozícióban epoxiborostyánkősav foglal helyet. A dikarbonsav karboxil-csoportjait pedig 

amid-kötés kialakítására felhasználva a P4-P2 és P1’-P5’ régiókba a kalpain kötőhelyeit 

reprezentáló preferencia mátrix alapján építettem be aminosavakat (98). A választott 

aminosavak az adott pozíció első, második és harmadik legnagyobb értékkel rendelkezői 

voltak. A két kiralitáscentrumot tartalmazó epoxiszukcinil-csoport különböző konfigurációi 

befolyásolhatják az inhibitor hatást. Ennek vizsgálatára D-, L- és cisz-epoxiszukcinil-

csoportot tartalmazó peptidszármazékok előállítását terveztem. A szintézisek kivitelezéséhez 

Fmoc/
t
Bu technikát választottam, mivel az alkalmazott reagensek és az epoxi-csoport között 

nem várható nem kívánt reakció. 

4.2.1. Az epoxiszukcinil-peptid konjugátumok szintézise  

Az azapeptidek tervezésével megegyező megfontolásokat használva 9-9 vagy L-transz-

epoxiszukcinil- vagy D-transz-epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó peptidszármazékot 

állítottam elő (4. táblázat). Az epoxiszukcinil-peptid származékok szintézisét három lépésben 

valósítottam meg. A peptid fragmenseket Fmoc/
t
Bu technikát alkalmazva építettem fel (19. 

ábra). Elsőként a szekvencia C-terminálisára eső pentapeptid fragmenst (P1’-P5’ pozíciók) 

állítottam elő, illetve ennek N-terminálisára építettem be az epoxiborostyánkősavat az α-

aminocsoporton keresztül, in situ aktív észteres kapcsolást alkalmazva. Másodikként a P4-P2 

régióban található aminosavakból álló tripeptid szegmenseket állítottam elő. A harmadik, 

egyben utolsó lépésben a tisztított epoxiszukcinil-pentapeptid és tripeptid fragmensek oldat 

fázisban történő konjugációját valósítottam meg, ugyancsak aktív észteres kapcsolást 

alkalmazva (202). A szintézis során előállított peptidszármazékok reaktív csoportot követő 

tripeptid szegmensét alkotó aminosavak - a 15. ábrán látható módon - fordított sorrendben (C-

›N terminális irány) helyezkednek el. A szintézisekhez felhasznált D- és L-transz 

epoxiborostyánkősavat D,L-transz-epoxiborostyánkősavból állítottam elő. A racém elegy D- 

és L-komponenseit L-argininnel való sóképzést követő átkristályosítással választottam el, 

majd a különböző konfigurációjú epoxiborostyánkősavat sójából kénsavval szabadítottam fel. 
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19. ábra Az epoxiszukcinil-peptid származékok szintézisének sematikus ábrája. 

Az előállított vegyületeket tömegspektrometriás méréssel (ESI-MS) azonosítottam, 

tisztaságukat analitikai RP-HPLC-vel vizsgáltam (7. táblázat). A vegyületek analitikai 

kromatogrammját a NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület példáján a 20. 

ábra reprezentálja. 
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7. táblázat Az epoxiszukcinil-peptid származékok analitikai jellemzői  

Epoxiszukcinil-peptidek 
Rt 

a  

(perc)
 M(számolt) M

b
(mért) 

10 NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,9 995,8 995,7 

11 NH2-Thr-›Pro-›Val-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,2 892,5 892,5 

12 NH2-Thr-›Ser-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,7 884,4 884,7 

13 NH2-Thr-›Pro-›Thr-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,4 882,5 882,4 

14 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,4 906,5 906,7 

15 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,3 921,8 921,8 

16 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,5 975,9 975,9 

17 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 12,0 937,5 937,5 

18 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 12,1 896,5 896,5 

19 NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 14,2 995,8 995,6 

20 NH2-Thr-›Pro-›Val-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,3 892,7 892,6 

21 NH2-Thr-›Ser-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,1 884,4 884,7 

22 NH2-Thr-›Pro-›Thr-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,2 882,5 882,4 

23 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,1 906,5 906,5 

24 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,2 921,0 921,5 

25 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,3 976,0 976,7 

26 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 12,2 937,5 937,5 

27 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 12,1 896,5 896,5 

28 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
13,15 1009,5 1009,5 

29 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
12,68 1009,5 1009,6 

30 H2N-Thr-›Trp-›Val-›(L-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
11,76 1051,6 1051,5 

31 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,01 965,2 965,5 

32 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(cisz-Eps)-Ser-ProPro-Pro-Ser-NH2 13,8 995,8 995,7 

33 H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(cisz-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 12,4 921,8 921,8 

a
Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% B, 22 perc-90% B; 

Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V%  TFA/80V/V% acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási 

sebesség:1ml/perc; λdet=220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A vizsgált minták a következő összetételű oldószerben 

kerültek feloldásra: 0,1V/V% ecetsavat tartalmazó acetonotril-víz elegy (50:50, V/V)  
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20. ábra A NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület analitikai 

kromatogrammja. 

Az epoxiszukcinil-peptid származékok közül 14-nek az aminosav összetételét 

aminosavanalízissel is vizsgáltuk (8. táblázat) 
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8. táblázat Epoxiszukcinil-peptid származékok aminosav összetételének meghatározása 

aminosavanalízissel. 

Epoxiszukcinil-peptidek Ser Pro Leu Trp Val Thr Glu Arg 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,87

a 

(2)
b
 

4,00 

(4) 

1,07 

(1) 
- - 

1,00 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,95 

(2) 

3,04 

(3) 

1,03 

(1) 
+ - 

1,01 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Val-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,89 

(2) 

4,04 

(4) 
- - 

1,04 

(1) 

1,02 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
0,97 

(1) 

4,00 

(4) 

1,06 

(1) 
- - 

1,03 

(1) 
- 

0,94 

(1) 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 
2,92 

(3) 

2,96 

(3) 

1,06 

(1) 
- - 

1,07 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,87 

(2) 

4,09 

(4) 

1,05 

(1) 
- - 

0,98 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,93 

(2) 

3,04 

(3) 

1,03 

(1) 
+ - 

1,01 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Thr-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,95 

(2) 

4,10 

(4) 
- - - 

1,89 

(2) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Val-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,86 

(2) 

4,00 

(4) 
- - 

1,00 

(1) 

1,07 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Ser-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
2,74 

(3) 

3,19 

(3) 

1,05 

(1) 
- - 

1,02 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,02 

(1) 

3,08 

(3) 

1,02 

(1) 
- - 

1,02 

(1) 
- 

0,85

(1) 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 
0;98 

(1) 

4,01 

(4) 

1,03 

(1) 
- - 

1,97 

(2) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 
2,79 

(3) 

3,13 

(3) 

1,05 

(1) 
- - 

1,03 

(1) 
- - 

NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 
1,82 

(2) 

2,96 

(3) 

1,01 

(1) 
- - 

0,98 

(1) 

1,23 

(1) 
- 

a
Az aminosav mért darabszáma, 

b
Az aminosav számított darabszáma 

+: Detektált aminosav 

A vizsgált epoxiszukcinil-peptid származékok aminosav analízis segítségével megállapított 

aminosav összetétele kivétel nélkül igazolta az előállítani kívánt vegyületek tervezett 

felépítését. 

4.2.2. Enzimgátló hatás vizsgálata izolált enzimeken 

Az előállított peptidszármazékok inhibitor tulajdonságát izolált m- és μ-kalpain, valamint 

katepszin B és katepszin L enzimeken vizsgáltam (9. táblázat). A vizsgálatok során az egyes 

inhibitor koncentrációk reakcióelegybeli kialakításához szükséges mennyiségű puffert, 

szubsztrát oldatot, inhibitor oldatot és kalpainok esetében CaCl2-oldatot alkalmaztam. A 

méréseket az enzim oldat gyors keveréssel történő beadagolásával indítottam. A szubsztrát, 
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enzim és kalpainok esetében a CaCl2 koncentráció inhibitor koncentrációtól függetlenül 

minden mérésnél változatlan volt. 

9. táblázat Az epoxiszukcinil-peptid származékok enzim gátló hatásának mértéke izolált 

enzimeken 

Epoxiszukcinil-peptidek 
K

i
(μM)(SD) 

m-kalpain 

K
i
(µM)(SD) 

µ-kalpain 

K
i
(µM)(SD) 

katepszin B 

Ki(μM)(SD) 

katepszin L 

10 NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 21,8(1,1) 2,95(0,6) 4,45(1,8) 2,3(1,9) 

11 NH2-Thr-›Pro-›Val-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 >50 

12 NH2-Thr-›Ser-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 39,1(1,1) >50 6,3(5,3) 

13 NH2-Thr-›Pro-›Thr-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 >50 

14 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 3,4(2,7) 

15 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 4,2(1,9) >50 >50 10,9(9,1) 

16 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 41,9(1,4) >50 0,5(0,4) 

17 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 >50 

18 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 4,5(3,8) 

19 NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 4,05(2,1) 14,9(3,3) 6,63(2,1) 0,4(0,3) 

20 NH2-Thr-›Pro-›Val-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 29,2(5,0) >50 >50 35,9(28,3) 

21 NH2-Thr-›Ser-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 14,3(2,7) 21,9(1,3) >50 7,0(4,5) 

22 NH2-Thr-›Pro-›Thr-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 >50 

23 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 12,5(3,5) >50 8,1(6,2) 

24 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 8,38(0,1) 12,07(3,0) 1,3(0,8) 

25 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 40,9(2,5) 23,7(7,3) >50 1,59(1,2) 

26 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Gln-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 13,7(11,5) 

27 NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Ser-Pro-Pro-Ser-NH2 >50 >50 >50 5,4(2,8) 

28 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 1,9(1,18) 3,6(3,1) 1,5(0,8) >100 

29 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 2,9(2,1) 2,2(1,8) 0,8(0,6) 0,3(0,2) 

30 H2N-Thr-›Trp-›Val-›(L-Eps)-Arg-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 5,6(2,6) 3,7(4,9) 56,9(7,7) 0,5(0,2) 

31 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 2,4(1,9) nem mért >50 17,7(18,6) 

32 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(cisz-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >100 >100 >100 >100 

33 H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(cisz-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 >100 >100 >100 >100 
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A szubsztrát peptid rövidített szekvenciáján alapuló D-epoxiszukcinil-származék (14) nem 

mutatott kalpain inhibitor hatást. Ha a P3 pozícióban lévő prolint triptofánra cseréltem (10), 

akkor egy µ-kalpainra effektív, míg az m-kalpaint egy nagyságrenddel gyengébben gátló 

inhibitort kaptam, mely így izoforma szelektivitást mutatott. Ha ebbe a pozícióba szerint 

építettem be (12), akkor egy olyan származékot kaptam, mely a µ-kalpaint gyengén, míg az 

m-kalpaint egyáltalán nem gátolta.  

A P2 pozícióban leginkább preferált leucin treoninra (13) vagy valinra történő cseréje (11) a 

gátló hatás elvesztésével járt.  

A P1’ pozícióban leginkább preferált szerin treoninra történő cseréje (15) az egyik 

leghatékonyabb m-kalpain inhibitort eredményezte, mely ugyanakkor µ-kalpainra nem 

gyakorolt gátló hatást, tehát markáns izoforma szelektivitással bír. E pozícióba a harmadik 

legnagyobb preferenciával rendelkező arginint építve (16) m-kalpainnal szemben semmilyen, 

µ-kalpainnal szemben igen gyenge gátló hatás volt csak tapasztalható. 

A P2’ pozícióban leginkább preferált prolin cseréje szerinre (17) vagy glutaminra (18) a gátló 

hatás elvesztését eredményezte.  

Ugyanezen származékok L-epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó változatait is vizsgáltam. A 

szubsztrát peptid szekvenciájával egyező peptidszármazék (23) esetében gyenge µ-kalpain 

gátló hatás volt csak megfigyelhető. A P3 pozícióba történő triptofán beépítéssel (19) m-

kalpainra effektív, míg µ-kalpaira nézve gyengébb gátló hatással rendelkező származékot 

kaptam. E pozícióba a harmadik legnagyobb preferencia értékű szerin aminosav beépítése 

(21) mindkét izoformára nézve gyenge, de az m-kalpaint jobban gátló vegyületet 

eredményezett. P2 pozícióban a valin jelenléte m-kalpainnal szemben gyenge inhibitor 

tulajdonságot erdményezett (20). A P1’ pozícióban leginkább preferált szerin treoninra történő 

cseréje (24) a µ-kalpainra hatékony, míg az m-kalpainra hatástalan inhibitor molekulát 

eredményezett. Ugyanide arginint beépítve (25) mindkét izoformával szemben gyenge, de µ-

kalpainra nézve effektívebb inhibitort kaptam. A P2’ pozícióban legkedvezményezetteb prolin 

második, illetve harmadik legnagyobb preferenciájú szerinre (26) és glutaminra (27) való 

cseréje ezen származékoknál is a teljes gátló hatás elvesztését eredményezte. 

Az enzimgátlási adatok alapján megállapítható, hogy a P3 pozícióban történő aminosav csere 

fokozta a gátló hatást, főként a triptofán jelenléte növeli erőteljesen az inhibitor tulajdonságot. 

Az egyik leghatékonyabb inhibitor, az L-sorozatbeli NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-

Pro-Pro-Ser-NH2 (Ki=4,05 µM) származék esetében kiemelkedő e hatás. A leucin jelenléte a 
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P2 pozícióban feltétele az inhibitor hatás kialakulásának, ami abból látható, hogy valinra való 

cseréje jelentősen rontja, illetve megszünteti azt (NH2-Thr-›Pro-›Val-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-

Pro-Ser-NH2 (Ki>50 µM, NH2-Thr-›Pro-›Val-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 

(Ki=29,23 µM)), treoninnal való helyettesítése pedig annak teljes megszűnését okozza D- és 

L-izomerek esetén egyaránt. A P1’ pozícióban elhelyezkedő treonin a gátló hatás növekedését 

okozta, ami a D-izomer esetében erőteljesen látható: a NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 szekvencia az egyik legerélyesebb inhibitor (Ki= 4,24 µM)), 

ugyanakkor az e pozícióban arginint tartalmazó származékok csak gyengébb gátló hatással 

rendelkeztek. Végül a P2’ pozícióban történő bármilyen aminosav csere a gátló hatás teljes 

elvesztését eredményezte. Megállapítható, hogy az inhibitorként viselkedő P3 és P2 módosított 

származékok D-izomerei a µ-, míg L-izomerei az m-kalpain izoformákra fejtenek ki 

erőteljesebb gátló hatást. A megfigyelés a P1’ pozícióban módosított inhibitorként viselkedő 

peptidszármazékok esetén fordított, D-izomereik az m-, míg L-izomereik a µ-kalpain jobb 

gátlószerei. 

Az epoxiszukcinil-peptid inhibitorok más cisztein proteázokkal szembeni szelektivitásának 

jellemzésére a vegyületek izolált katepszin B és L enzimekre gyakorolt gátló hatását 

vizsgáltam. Az eredmények alapján elmondható, hogy a triptofán jelenléte a P3 pozícióban 

katepszin B-vel szembeni inhibitor hatás kialakulását okozza a kalpain gátlással azonos 

mértékben, úgy a D-, mint az L-izomer esetében is (10 és 19 vegyületek), továbbá ez a 

jelenség figyelhető meg a P1’ pozícióban treonint tartalmazó L-epoxiszukcinil-peptid esetében 

is (24 vegyület). Előbbi vegyületeket kivéve minden inhibitor szelektivitást mutat katepszin B 

enzimmel szemben. Ugyanakkor minden kalpain inhibitorként viselkedő származék a 

kalpainnal megegyező vagy annál hatékonyabb gátlószere a katepszin L enzimnek, így 

utóbbival szemben semelyik epoxiszukcinil peptid inhibitor sem mutat szelektivitást. 

Mindezen tapasztalatokból kiindulva új, várhatóan hatékony kalpain-inhibitorként viselkedő 

peptid származékokat terveztem (28-33 vegyületek). A P3-as pozícióban található triptofán és 

P1’ pozícióban elhelyezkedő treonin hatásainak kombinálása érdekében az L- és D-transz-

epoxiszukcinil csoportot tartalmazó 28 és 29 szekvenciákat terveztem és állítottam elő (H2N-

Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2,  és H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-

Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2).  

Az epoxiszukcinil-csoport konfigurációjának hatását vizsgálandó a két m-kalpainra nézve 

leghatékonyabb származék cisz-epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó változatát terveztem és 

állítottam elő (32 és 33 peptid származékok). Végül a P2 pozícióban elhelyezkedő valin, 
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valamint a P1’ pozícióban található arginint tartalmazó L-sorozatbeli analógjaiban előbbi 

aminosavak által indukált gyenge inhibitor hatást kívántam kombinálni a P3 pozícióban 

elhelyezkedő triptofán befolyásoló hatásával (30 vegyület). Annak vizsgálatára, hogy a P1’ 

pozícióban elhelyezkedő szerin glicinre való cseréje az inhibitor hatás megmaradásával jár-e, 

a 31 vegyületet terveztem és állítottam elő. Az előállított új epoxiszukcinil-peptid 

származékok inhibitor tulajdonságát in vitro izolált m- és μ-kalpain enzimeken, valamint 

katepszin B és katepszin L enzimeken kifejtett gátló hatásuk vizsgálatával jellemeztem (8. 

táblázat). 

A P3 pozícióban triptofánt és P1’ pozícióban treonint tartalmazó L-epoxiszukcinil-peptid 

származék (28) m- és µ-kalpainra gyakorolt gátló hatása egyaránt erőteljesebb a tervezés 

alapjául szolgáló 15 és 19 vegyületek mindegyikénél, ugyanakkor izoforma szelektivitás nem 

tapasztalható. Hasonló eredmény látható a D-izomer esetében is (29), mivel itt is gátlóhatás 

javulás tapasztalható, azonban izoforma szelektivitás nem. A P3 pozícióban triptofánt, P2 

pozícióban valint, míg P1’ helyzetben arginint tartalmazó származék ugyancsak a tervezés 

alapjául szolgáló valin (20) és arginin (25) tartalmú származékokénál egy nagyságrenddel 

jobb inhibitor tulajdonsággal bír m- és µ-kalpainra nézve egyaránt, izoforma szelektivitást 

nem mutatva (30). Az eredmények alapján a P1’ pozícióban található szerin glicinre történő 

cseréje nem okozta az m-kalpainra gyakorolt inhibitor hatás vesztését, e származék ugyancsak 

hatékony inhibitorként viselkedett m-kalpainra nézve (31). A P3 pozícióban triptofánt és P1’ 

pozícióban treonint tartalmazó peptidszármazékok közül a D-izomer (29 szekvencia) 

katepszinekkel szemben nem szelektív, azonban az L-izomer (28 szekvencia) katepszin L-lel 

szemben szelektivitást mutat kalpainra nézve, de katepszin B-vel szemben a kalpainokkal 

azonos gátló hatást tanúsít. A 30 és 31 vegyületek katepszin B-vel szemben szelektívek, 

ugyanakkor katepszin L-re kifejtett gátló hatásuk azonos mértékű a kalpainoknál mérhetővel. 

Összességében kijelenthető, hogy az egyes pozíciókban gátló hatást eredményező aminosavak 

kombinálásával hatékonyabb inhibitor tulajdonsággal rendelkező származékokat sikerült 

tervezni, az előállított vegyületek azonban nem mutatnak kalpain izoforma szelektivitást. 

Katepszinekkel szemben tanúsított szelektivitásukkal kapcsolatban megállapítható, hogy 

semelyik hatékony kalpain inhibitor vegyület sem szelektív egyszerre a katepszin B és L 

izoformájával szemben. 
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4.2.3. Molekulamodellezés 

A 10 és 19, a 12 és 21 valamint a 15 és 24 vegyületpárok azonos aminosav összetétellel 

rendelkeznek. A tagjaik közötti egyedüli különbséget az epoxiszukcinil-csoport 

konfigurációja jelenti. Megfigyelhető, hogy a Pn-pozícióban módosított, kalpain inhibitorként 

viselkedő, azonos aminosav összetételű D-epoxiszukcinil-peptid származékok µ-kalpain, míg 

az L-izomerek m-kalpain szelektivitást mutatnak a kalpain izoformáira nézve (10-19, 12-21). 

A Pn’ pozícióban módosított, azonos aminosav összetételű epoxiszukcinil-peptid származékok 

esetén inverz jelenség figyelhető meg. Ez esetben a D-izomer m-kalpainnal szemben, míg az 

L-izomer µ-kalpainnal szemben tanúsít izoforma szelektivitást (15 és 24 vegyületpár). 

A jelenség vizsgálata céljából molekula modellezés segítségével kívántuk tanulmányozni a 

leghatékonyabb kalpain inhibitor epoxiszukcinil-peptid származék (NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-

Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) és ennek D-izomerje (NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-

Ser-NH2) kötődését a kalpain kötő felületéhez.  

A szakirodalomban epoxiszukcinil inhibitorok µ-kalpainnal (203), papainnal (204) és 

katepszin B-vel (205) kristályosított komplexeit írták le. Azt találták, hogy ezen 

kristályszerkezetekben az epoxi-gyűrű kovalens kötést létrehozva felnyílik és nyílt láncú 

konformációt vesz fel. Napjainkig az m-kalpain kismolekulával együtt kristályosított 

komplexe még nem került közlésre.       

Az elvégzett modellezés megvilágítja az m-kalpain és a NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2, mint leghatékonyabb m-kalpain inhibitor komplexének az epoxi-

gyűrű felnyílását megelőző állapotát és az előbbi, lényegesen gyengébb inhibitor hatású D-

analóg (NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) m-kalpainnal alkotott 

komplexének a ciszteinnel szembeni nukleofil támadást megelőző állapotát. A NH2-Thr-

›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 megfelelő (a kalpain szubsztrátokéval 

ellentétes orientációjú) kötődése 11 H-híd kialakulásával valósul meg (21. ábra). A P2-P4 

régió a II. domén Lys
61

, Gly
103

, Glu
193

, Ser
196

 aminosavjaihoz kapcsolódik, az epoxiszukcinil-

csoport a Gly
198

 amid-nitrogénje segítségével alakít ki H-híd kötést, a P1’ Ser a II. domén 

Gly
261

 karbonil-oxigénatomja, míg a P5’ Ser a III. domén Asp
425

 és Met
426

 aminosavjával 

alakít ki kapcsolatot. E peptidszármazék esetében egy lehetséges konformációban az S2 

zsebben nem a P2 leucin, hanem a P1’ szerin helyezkedik el a fordított orientációjú kötődés 

miatt. Ez nem meglepő, mivel az S2 zseb (Thr
200

, Thr
201

, Ser
241

, Glu
339

) poláros karakterű, így 

a szerin számára kedvezményezett. A P2 leucin kötődése azonban az enzim Leu
102

 

aminosavjával kedvezményezett. 
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C. 

21. ábra. A.) A NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület kötődése 

(kékkel jelölve a nem poláros régiók láthatók, melyek H-atomjait az egyszerűsítés okán 

kihagyták a számítások során) az m-kalpain kötő felületéhez (narancssárga szín). A 

kalpasztatint a lila színű szalag jelzi. B.) A NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-

Ser-NH2 vegyület által a kötődés során kialakított H-híd kötés hálózat.  C.)  A NH2-Thr-

›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 és  a NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 elhelyezkedése. A két vegyület egymáshoz képest fordított 

orientációval helyezkedik el. 

 

A NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 által energetikailag leginkább 

kedvezményezett konformáció a kalpain szubsztrátokéval megegyező, tehát normál 

orientációhoz vezet. Ez, az epoxiszukcinil-csoport Gly
198

-hoz H-kötéssel történő 

kapcsolódása által kiváltott normál orientáció a P2 leucin S2 zsebben történő elhelyezkedését 

eredményezi, ami annak hidrofóbicitása miatt nem kedvező. Mindazonáltal a becsült kötési 

energia e komplex esetében 31 kJ/mol-lal kevesebb, mint a NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2  esetén.  

A molekula modellezés adatai fényében kijelenthető, hogy az ellentétes konfigurációjú 

epoxiszukcinil-csoport a peptidszármazékok ellentétes orientációjú kötődését indukálja az m-

kalpain kötő felületéhez. Ez magyarázat arra, hogy a vizsgált peptidszármazékok inhibitor-

hatása eltérő a kalpain m- és µ-izoformáira nézve. 
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4.3. KETOMETILÉN-CSOPORTOT TARTALMAZÓ PEPTID 

SZÁRMAZÉKOK 

4.3.1. Peptid származékok szintézise 

A ketometilén-csoportot tartalmazó peptid származékok szintézisét két lépésben valósítottam 

meg. Elsőként a ketometilén-csoportot tartalmazó pszeudodipeptid építő elemet alakítottam 

ki. A szintézis során az α-aminocsoportján Fmoc-védőcsoporttal rendelkező glicin 

klórmetilketon-származékát állítottam elő, szakirodalmi analógia alapján (206). Az Fmoc-

glicint klórhangyasav-izobutil-észterrel reagáltatva előállítottam a vegyes anhidridjét. Utóbbi 

vegyületet nukleofil szubsztitúciós reakcióba vittem diazometánnal, melynek során az Fmoc-

glicin diazometil-származéka keletkezett (22. ábra). E vegyület sósavval történő, ugyancsak 

nukleofil szubsztitúciós reakciója során előállítottam az Fmoc-glicin klórmetilketon-

származékát. 

 

 

22. ábra Az Fmoc-glicin klórmetilketon-származékának kialakítása. 

Az így előállított származékkal a malonsav-dietilészter α-szénatomon szubsztituált 

származékát képeztem (23. ábra).  

 

 

23. ábra Az Fmoc-glicin α-malonészter származékának kialakítása. 
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Az így kapott vegyület észter-csoportjainak hidrolízisét és az így előállt dikarbonsav 

dekarboxilezését egy lépésben megvalósítva előállítottam az Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH 

építőelemet (24. ábra). Ezt Fmoc/
t
Bu stratégiát alkalmazva építettem be a ketometilén-

peptidek P1-P1’ régiójába (26. ábra). 

 

 

24. ábra Az Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH pszeudodipeptid kialakítása észterhidrolízis, 

majd dekarboxilezés útján. 

Az előállított Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH vegyület homogenitását RP-HPLC-vel 

vizsgáltam (25. ábra) 

 

25. ábra Az Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH vegyület analitikai kromatogrammja  

(Rt= 17,8min). 

Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% 

B, 22 perc-90% B;  Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V%  TFA/80V/V% 

acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási sebesség: 1ml/perc; λdet=220 nm. 
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26. ábra A ketometilén-csoportot tartalmazó pszeudopeptidek szintézise. 

Második lépésben az előállított és tisztított Fmoc-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-OH építőelem 

felhasználásával, Fmoc/
t
Bu stratégia segítségével előállítottam a tervezett ketometilén-

csoportot tartalmazó peptidszármazékokat (26. ábra). 

Az előállított vegyületeket tömegspektrometriás méréssel (ESI-MS) azonosítottam, 

tisztaságukat analitikai RP-HPLC-vel vizsgáltam (10. táblázat). A tisztított pszeudopeptid 

származékok homogenitását az Ac-Thr-Pro-Leu-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-

NH2 vegyület analitikai kromatogrammja reprezentálja (27. ábra). 
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10. táblázat A ketometilén-csoportot tartalmazó pszeudopeptidek analitikai jellemzői 

Ketometilén-csoportot tartalmazó peptidszármazékok 
Rt 

a  

(perc) 
M(számolt) M

b
(mért) 

34 Ac-Thr-Pro-Leu-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 11,5 861,3 861,5 

35 Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 10,9 852,2 852,5 

36 Ac-Thr-Trp-Leu-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 13,3 951,1 951,5 

37 Ac-Thr-Pro-Val-Gly-Ψ(CO-CH2)-GlyPro-Pro-Pro-Ser-NH2 10,7 848,4 848,5 

a 
Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% B, 22 perc-90% B;   

  Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V% TFA/80V/V% acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási   

  sebesség: 1ml/perc; λdet=220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A vizsgált minták 0,1V% ecetsavat tartalmazó acetonotril-   

  víz (50:50, V/V) elegyben oldottam 

 

 

 

27. ábra A Ac-Thr-Pro-Leu-Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület 

analitikai kromatogrammja. 

 

4.3.2. A ketometilén-csoportot tartalmazó peptidszármazékok enzimgátló hatásának 

vizsgálata izolált enzimeken  

Az előállított ketometilén-csoportot tartalmazó peptidszármazékok inhibitor tulajdonságát 

izolált m- és µ-kalpain enzimek segítségével jellemeztem. A négy különböző pszeudopeptid 

egyike sem fejtett ki gátló hatást 100 µM-os koncentrációban sem az m-kalpainra, sem a µ-

kalpainra. Valószínűsíthető, hogy a ketometilén-csoportot tartalmazó molekularészlet 

jelenléte olyan sztérikus effektust eredményezhet, ami a peptid származékok kötő felülethez 

történő affinitását jelentősen rontja. 
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4.4. A KALPASZTATIN SZEKVENCIÁJÁN ALAPULÓ INHIBITOROK   

4.4.1. Peptidek szintézise  

A szakirodalomban találhatóan a kalpasztatin gátló régiójának megfelelő kalpain inhibitor 

peptidek tartalmaznak egy hurok szerkezetet. Felhasználva az eddigi eredményeinket, olyan 

„kiméra” inhibitorokat terveztem, melyek tartalmazzák ezen hurok szerkezetet kialakító 

aminosavakat és a legjobb inhibitoraink N- és C-terminálisán található aminosavakat.  

Az általunk vizsgált peptid-származékok közül az azapeptidek mutatják a legnagyobb 

hasonlóságot a kalpasztatin gátlásával, ezért az ezekben található aminosavakat használtam 

ezen új kiméra inhibitorok felépítéséhez. A leghatékonyabb inhibitor a TSLAglySPPPS peptid 

volt, így ebből indultam ki az új típusú inhibitorok tervezésénél. 

Ezek alapján olyan kalpain inhibitor peptideket terveztem, melyek hurokszerkezetet felvevő 

GKREV (120) vagy GERDD (117) pentapeptid szegmenseket tartalmaznak a P2 és P1’ 

pozíciók közé építve. A P4-P2 tartományban mind a négy peptid a leghatékonyabb azapeptid 

kalpain inhibitor TSL részletét tartalmazta. A kalpasztatin alapján megtervezett inhibitor 

peptidek szintézisét a 28. ábra foglalja össze. Két peptidben a kalpasztatin által konzervált 

TIPPEYR motívum található a P’ pozíciókban. A szakirodalomban található információk 

szerint az inhibitor hatás kialakulásának követelménye, hogy a hurok szerkezetet felvenni 

képes láncrészlet N-terminális felőli végéhez Leu-Gly, míg a C-terminális felé eső részéhez 

Thr-Ile-Pro aminosavak kapcsolódjanak (121). A P’ pozíciókban TIPPEYR motívumot 

tartalmazó peptidek esetében e feltétel teljesül, mivel a hurkot képező szakasz N-terminális 

felé eső utolsó tagja glicin, illetve utóbbi aminosavhoz az Ac-Thr-Ser-Leu részlet leucinja 

kapcsolódik. A másik két tervezett peptidben az aza- és epoxipeptidek esetén sikerrel 

alkalmazott Ser-Pro-Pro-Pro-Ser részlet található a P’ pozíciókban.  
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28. ábra A kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitor peptidek szintézise. 

Az előállított vegyületek tisztaságát analitikai RP-HPLC és ESI-MS vizsgálati módszerekkel 

jellemeztem (11. táblázat). A tisztított kalpasztatin szekvenciáján alapuló peptidek 

homogenitását az Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület 

analitikai kromatogrammja reprezentálja (29. ábra). 

11. táblázat A kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitor peptidek analitikai jellemzői 

Kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitorok 
Rt 

a  

(perc) 
M(számolt) M

b
(mért) 

38 Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 11,0 1394,7 1395,4 

39 Ac- Thr-Ser-Leu-Gly-Glu-Arg-Asp-Asp-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 11,1 1397,6 1397,4 

40 Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Thr-Ile-Pro-Pro-Glu-Tyr-Arg-NH2 12,5 1785,9 1786,5 

41 Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Glu-Arg-Asp-Asp-Thr-Ile-Pro-Pro-Glu-Tyr-Arg-NH2 12,4 1788,9 1789,2 

a
Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% B, 22 perc-90% B; 

Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V% TFA/80V/V% acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási 

sebesség:1ml/perc; λdet=220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A vizsgált minták a következő összetételű oldószerben 

kerültek feloldásra acetonotril-víz elegy (50:50, V/V) és 0,1V% ecetsav 
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29. ábra Az Ac-Thr-Ser-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyület analitikai 

kromatogrammja. 

 

4.4.2. Enzimgátló hatás vizsgálata izolált µ-kalpain enzimeken 

A kalpasztatinban található hurok szerkezetű lánc részletet tartalmazó peptidek enzimgátló 

hatását izolált µ-kalpain enzimen vizsgáltam. Sajnos egyik peptid sem mutatott gátló hatást 

100 μM-os koncentrációban sem.  Feltételezhető, hogy ezekben a peptidekben nem valósul 

meg olyan másodlagos szerkezet, mely biztosítaná a gátló hatásért felelős hurok kialakulását 

és/vagy az enzimhez való kötődést biztosító aminosavak megfelelő lokalizációját az enzim 

kötőfelületén. Megjegyzendő, hogy a hurok struktúrát felvenni képes GKREV és GERDD 

részletek N- és C-terminális végén rendre Leu-Gly és Thr-Ile-Pro részleteket tartalmazó 

származékok esetében sem volt tapasztalható gátló hatás. Ezen eredményből kijelenthető, 

hogy fenti részletek jelenléte csupán szükséges feltétele lehet az inhibitor hatás 

kialakulásának. 

4.5. SEJTPENETRÁLÓ EPOXISZUKCINIL-PEPTID SZÁRMAZÉKOK 

4.5.1. Sejtpenetráló konjugátumok szintézise 

Tekintettel arra, hogy a kalpainok intracelluláris enzimek, inhibitorainak sejtekbe való 

bejutása nagyon fontos. Erre az egyik lehetőség olyan konjugátumok előállítása, melyek 

egyszerre rendelkeznek kalpain inhibitor hatással és sejtpenetráló képességgel is. Olyan 

konjugátumokat állítottam elő, melyek a leghatékonyabb inhibitor hatást mutató 

epoxiszukcinil-peptid származékokból, valamint egy internalizációs képességgel rendelkező 

peptidből épülnek fel. A szakirodalomban fellelhető számos sejtpenetráló peptid közül az 
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oligoarginineket választottam, mivel kis méretük mellett kiemelkedő internalizációs 

képességgel bírnak. Az oligoargininek internalizációs képessége növekszik azok 

hosszúságával. E két paraméter optimuma az oktaargininnél tapasztalható, ezért utóbbit 

választottam a sejtpenetráló konjugátumok előállításához. 

A 15, 19, 28 és 29 hatékony kalpain inhibitorként viselkedő epoxiszukcinil-peptidek 

oktaargininnel képzett konjugátumait állítottam elő (12. táblázat). A konjugátumok 

tervezésénél az volt a szempont, hogy a sejtpenetráló oktaarginin a kalpain hasítási helyétől 

lehetőleg messze, a C-terminálison helyezkedjen el, így csökkentve az inhibitor hatásra 

kifejtett befolyását. Mindezt a sejtpenetráló kalpain szubsztráttal kapott eredményekre 

alapoztam, ugyanis ebben az esetben is a konjugátum C-terminálisára került az oktaaarginin 

és a szubsztrát tulajdonság nem romlott, sőt javult (207). A szintézis során először Fmoc/
t
Bu 

technika segítségével kialakítottam az oktaarginint, és folytatólagosan az epoxiszukcinil-

pentapeptid részt tartalmazó szegmenst. Ez a részlet a konjugátumok C-terminális régióját 

alkotja. Második lépésben a tripeptid szegmenseket állítottam elő, végül oldat fázisú 

konjugációval előállítottam a tervezett konjugátumokat (30. ábra). Az előállított vegyületek 

tisztaságát analitikai RP-HPLC és ESI-MS vizsgálati módszerekkel jellemeztem (12. 

táblázat). A tisztított sejtpenetráló konjugátumok homogenitását a H2N -Thr-›Trp-›Leu-›(L-

Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 vegyület analitikai kromatogrammja reprezentálja (31. 

ábra). 
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30. ábra A sejtpenetráló konjugátumok szintézisének sémája. 

 

12. táblázat A sejtpenetráló konjugátumok analitikai jellemzése 

Sejtpenetráló epoxipeptid-oktaarginin konjugátumok 
Rt 

a  

(perc)
 M(számolt) M

b
(mért) 

42 H2N -Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 
11,95 2244,9 2245,8 

43 H2N -Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 
10,96 2169,5 2170,1 

44 H2N -Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 
12,03 2259,1 2259,4 

45 H2N -Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 
12,29 2259,6 2260,1 

a
Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% B, 22 perc-90% 

B; Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V% TFA/80V/V% acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási 

sebesség:1ml/perc; λdet=220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A vizsgált minták a következő összetételű oldószerben 

kerültek feloldásra acetonotril-víz elegy (50:50, V/V) és 0,1V% ecetsav 
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31. ábra A H2N -Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8- NH2 vegyület analitikai 

kromatogrammja. 

A C-terminálisra beépített lizin aminosav ε-aminocsoportjához kapcsolt 5(6)-

karboxifluoreszcein fluorofor alkalmazásával két fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló 

epoxiszukcinil-peptid konjugátumot állítottam elő (46 és 47 konjugátum) a két 

leghatékonyabb m-kalpain inhibitor epoxiszukcinil-peptid származékből (15 és 19 

származékok) kiindulva.  Az előállított vegyületek analitikai jellemzése a 13. táblázatban 

található.  

13. táblázat A fluoreszcensen jelölt epoxiszukcinil-peptid-oktaarginin konjugátumok 

analitikai jellemzése. 

Sejtpenetráló epoxiszukcinil-peptid konjugátumok 
Rt 

a 

(perc) 
M(számolt) M

b
(mért)

 

46 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-Lys(Cf)-NH2 
14,1 2731,4 2732,1 

47 H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-Lys(Cf)-NH2 
13,1 2656,0 2656,1 

a
Oszlop: Agilent Zorbax SB-C18 4.6mm x150mm, 100Å; Gradiens: 0 perc-0% B, 2 perc-0% B, 22 perc-90% 

B; Eluensek: 0,1 V/V% TFA/H2O (A), 0,1 V/V% TFA/80V/V% acetonitril/20 V/V% H2O (B); Áramlási 

sebesség:1ml/perc; λdet=220 nm. 
b
 ESI-MS: Bruker Esquire 3000 plus (Németország). A vizsgált minták a következő összetételű oldószerben 

kerültek feloldásra acetonotril-víz elegy (50:50, V/V) és 0,1V% ecetsav 

 

A konjugátumok szintézise során a fluoreszcens jelző molekulát a vegyület reaktív 

csoportjától legmesszebb kívántam elhelyezni. Ez okból a karboxifluoreszcein hordozása 

miatt használt lizint a szekvencia C-terminálisára építettem be. A szintézis gyakorlati menete 

a sejtpenetráló oktaarginin konjugátumoknál leírtakkal egyezett meg (32. ábra).  
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32. ábra A fluoreszcensen jelölt, epoxiszukcinil-peptid-oktaarginin konjugátumok 

szintézisének sémája. 

Az előállított vegyületek tisztaságát analitikai RP-HPLC és ESI-MS vizsgálati módszerekkel 

jellemeztem (12. táblázat). A tisztított fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló konjugátumok 

homogenitását a H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-Lys(Cf)-NH2 vegyület 

analitikai kromatogrammja reprezentálja (33. ábra). 

 

33. ábra A H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-Lys(Cf)-NH2 vegyület analitikai 

kromatogrammja. 
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4.5.2. Sejtpenetráló-konjugátumok gátló hatásának vizsgálata izolált enzimeken 

A hatékony epoxiszukcinil peptidek oktaargininnel képzett konjugátumainak enzimgátló 

hatását izolált m- és μ-kalpain, katepszin B, illetve katepszin L enzimeken vizsgáltam (13. 

táblázat). 

13. táblázat A sejtpenetráló epoxiszukcinil-peptid-oktaarginin konjugátumok enzimgátló 

képessége izolált enzimeken. 

Epoxipeptid-oktaarginin konjugátumok 
K

i
(µM)(SD) 

m-kalpain 

K
i
(µM)(SD) 

µ-kalpain 

K
i
(μM)(SD) 

katepszin B 

K
i
(nM)(SD) 

katepszin L 

42 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2 0,9(0,2) 0,7(0,5) 3,3(2,6) 3(1) 

43 H2N-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2 1,0(0,5) 5,0(4,1) 11,1(4,6) 2(0,8) 

44 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2 0,2(0,1) 0,6(0,6) 0,4(0,1) 3(0,5) 

45 H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2 
>100 >100 >100 >100000 

 

A P3 pozícióban triptofánt tartalmazó L-epoxiszukcinil-peptid származék konjugátuma (42) 

m-kalpainra gyakorolt gátló hatása egy nagyságrenddel nagyobb, mint a megfelelő 

epoxiszukcinil-peptidé (19 származék), ugyanakkor µ-kalpainra nézve is azonos erősségű 

gátló hatást fejt ki. A P1’ pozícióban treonint tartalmazó D-epoxiszukcinil-peptid származék 

(43 konjugátum) esetében hasonló mértékű növekedés figyelhető meg a gátló hatásban. 

Emellett a konjugátum mutat µ-kalpain gátlást is, szemben a kiindulási peptid származékkal 

(15). A konjugátum gyenge izoforma szelektivitást mutat az m-kalpainra. A P3 helyen treonint 

a P1’ helyen szerint tartalmazó 28 peptid származék konjugálása (44) szintén fokozta a gátló 

hatást egy nagyságrenddel, azonban nem tanúsít kalpain izoforma szelektivitást. A 

megegyező aminosav-összetétellel rendelkező, de D-epoxiszukcinil csoportot tartalmazó 

származék (29) konjugátuma (45) sem kalpain, sem katepszin enzimekre nem fejt ki inhibitor 

hatást. Ennek oka feltehetően a vegyület kedvezőtlen másodlagos szerkezetének létrejötte 

lehet. A sejtpenetráló konjugátumok katepszinekre gyakorolt gátló hatása jelentősen 

növekszik a kiindulási peptid-származékokhoz viszonyítva. Ez a növekmény markánsan 

megjelenik a katepszin L enzim esetén, azaz a konjugátumok gátló hatása három 

nagyságrenddel jobb a kiindulási vegyülethez képest ezen az enzimen. Fontos megjegyezni, 

hogy e konjugátumok inhibitor hatása a szakirodalomban fellelhető legjobb katepszin L 

inhibitorok hatékonyságával összemérhető. (208-211) 

Az enzimgátlási adatok alapján látható, hogy az egyes, a kalpainokra effektív gátló hatást 

kifejtő epoxiszukcinil-peptid származékok oktaarginin konjugátumai lényegesen jobb 
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inhibitor tulajdonsággal rendelkeznek (13. táblázat). Kijelenthető tehát, hogy az oktaarginin 

jelenléte markánsan javítja a kalpain gátlást, ugyanakkor megfigyelhető, hogy rontja a 

katepszin B-vel szembeni szelektivitást, valamint katepszin L-lel szemben teljes szelektivitás 

vesztést okoz, sőt, katepszin L-szelektív inhibitorok létrejöttét eredményezi úgy, hogy 

sejtpenetráló konjugátumok kalpainra gyakorolt gátló hatása javul, emellett katepszin B és 

katepszin L enzimekkel szemben markánsan nő az inhibitor tulajdonság. 

4.5.3. Fluoreszcensen jelölt konjugátumok sejtbejutásának követése áramlási citometriával 

A fluoreszcensen jelölt konjugátumok internalizációs képességét áramlási citometriával 

vizsgáltuk humán leukémia (HL 60) sejtvonalon. Három koncentrációnál néztük a 

sejtbejutást; 1, 5 és 10 µM-nál. Az internalizációs képesség jellemzésére a fluoreszcens sejtek 

százalékát (adott fluoreszcencia intenzitásnál nagyobb értékkel rendelkező sejtek), valamint a 

sejtek fluoreszcencia intenzitásának mértékét használtuk (34. ábra). 

A P2 pozícióban triptofánt tartalmazó 46 konjugátum mindhárom koncentrációban a vizsgált 

sejtek közel 100%-ába bejutott (34/A ábra), valamint a sejtek fluoreszcencia intenzitása a 47 

konjugátumnál mérthez képest hozzávetőleg 45-szörös intenzitást mutatott (34/B ábra). A 47 

konjugátum csak az 5 és 10 µM-os kezelési koncentrációk esetén jutott be a vizsgált sejtek 

100%-ba, 1 µM-os koncentráció esetén ez az érték 65% volt (34/A ábra).  

 

A. 



81 
 

 

B. 

34. ábra A fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló konjugátumok internalizációs képességének 

vizsgálata HL-60 sejteken. A) A 46 és 47 konjugátummal kezelt fluoreszcens sejtek 

százaléka; B) A 46 és 47 konjugátummal kezelt HL-60 sejtek fluoreszcencia intenzitása. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a két fluoreszcensen jelölt sejtpenetráló konjugátum 

egyaránt kiváló internalizációs képességgel rendelkezik. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a 

46 konjugátum internalizációja messze meghaladja a 47 konjugátumét. A jelenséget 

magyarázhatja, hogy – szakirodalomban leírt információknak megfelelően (212) – a triptofán 

jelenléte drasztikusan emeli a konjugátum sejtpenetráló képességét, esetünkben annak 

ellenére is, hogy említett aminosav nem a konjugátum sejtpenetráló tulajdonságot hordozó 

szegmensében foglal helyet. 
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5. DISZKUSSZIÓ  

A kellő szelektivitással és gátló hatással rendelkező kalpain inhibitorok fontos eszközök 

lehetnek az enzim működésének mind jobb megismerésében, valamint kiinduló pontjai 

lehetnek hatékony gyógyszerek fejlesztésének. Számos inhibitort leírtak már, melyek szinte 

kivétel nélkül csak a P-pozíciókba való aminosav beépítést tartalmaznak a szelektivitás 

elérésére. Doktori munkám során olyan inhibitorok tervezésével, szintézisével és 

vizsgálatával foglalkoztam, melyek a kötődés erősségének és kalpain szelektivitásának 

fokozása érdekében nemcsak a P pozíciókban tartalmaztak aminosavakat, hanem a P’-ben is. 

ezért olyan reaktív csoportot alkalmaztam, mely lehetővé teszi mindkét irányba (P és P’ 

helyek) további aminosavak beépítését.  

5.1. Azapeptidek 

A P1 pozícióban azaaminosavat tartalmazó peptidek ugyanúgy viselkednek, mint a peptid 

szubsztrátok, azaz a kalpainok Cys/His/Asn katalitikus triádjában található cisztein aminosav 

tiol-csoportjával reverzibilis acilezési reakcióba lépnek. Míg azonban a szubsztrát esetén ezt 

gyors hidrolízis követi, itt az acil-enzim komplex sokkal lassabban hidrolizál, így gátolva az 

enzim működését. Az azaaminosav egyszerűen beépíthető a peptidláncba, és így lehetővé 

teszi aminosavak beépítését mind a P, mind a P’ helyekre. Az egyes aminosavakat a korábban 

felállított preferencia mátrix alapján választottam ki. Az azapeptidekben a P2, P3 és P1’, P2’ 

pozíciókba az első, második, illetve harmadik legnagyobb preferencia értékkel rendelkező 

aminosavak kerültek beépítésre. A P4-P5’ régió további pozícióiba a legnagyobb preferencia 

értékkel rendelkező aminosavak kerültek. 

Az azaglicint P1 pozícióban tartalmazó inhibitorok szerkezet-hatás összefüggése alapján olyan 

inhibitorokat terveztem, melyek a P1 helyen lévő azaglicin mellett a P4-P5’ pozíciókban 

tartalmaznak aminosavakat, és az N-terminális aminocsoportjuk acetilezett. 

Az azapeptidek enzimgátlása alapján megállapítható, hogy a P3 pozícióban a 2. és 3. helyre 

rangsorolt aminosav esetén kismértékű növekedés volt megfigyelhető a gátló hatásban. A P2 

pozícióban lévő leucin jelenléte szükséges az azapeptid származékok inhibitor 

tulajdonságának kialakulásához, mivel helyettesítése a gátló hatás megszűnését okozta, 

valamint a P1’ pozícióban a szerin és P2’ pozícióban a prolin cseréje is az enzimgátló hatás 

megszűnését eredményezi. 

Munkám során nyolc új, a szakirodalomban nem tárgyalt azapeptid kalpain inhibitort 

állítottam elő, melyek közül három (Ac-Thr-Pro-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2, Ac-Thr-Trp-
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Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2, Ac-Thr-Ser-Leu-Agly-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) a µ- és m-

kalpain hatékony gátlószerének bizonyult. Az új vegyületek inhibitor tulajdonságai alapján 

kijelenthető, hogy a peptidek P2, P1’, és P2’ pozícióiban található aminosavak cseréje az 

inhibitor hatás megszűnését okozza, míg a P3 pozícióban történő aminosav cseréjét a gátló 

hatás megtartottsága, sőt javulása kíséri. 

5.2. Epoxiszukcinil-peptidszármazékok  

Az azapeptidek esetében alkalmazott megfontolások használatával olyan inhibitor peptid 

származékokat terveztem, melyek P1 pozícióban reaktív csoportként oxirán-gyűrűt 

tartalmaznak, epoxiszukcinil-csoport formájában. Ez a reaktív csoport a kalpain aktív 

centrumában elhelyezkedő katalitikus triád cisztein aminosav tiol-csoportjával S-alkilezési 

reakcióba képes lépni, ily módon gátolva az enzim működését. 

Az azapeptidek alapján kilenc különböző aminosav összetételű, epoxiszukcinil-csoportot 

tartalmazó származékot terveztem, melyek rendre a P3, P2, illetve P1’ és P2’ pozíciókban a 

preferencia mátrixban található első, második és harmadik legnagyobb preferencia értékkel 

rendelkező aminosavakat tartalmazzák. Az epoxiborostyánkősav molekulájában két 

kiralitáscentrum található, ezért a molekula szimmetriáját figyelembe véve három különböző 

konfigurációval bírhat. A reaktív csoport konfigurációjának hatását az enzimgátló képességre 

a különböző aminosav összetételű szekvencia L-, illetve D-transz-epoxiszukcinil-csoportot 

tartalmazó analógját terveztem és állítottam elő. A hatékonynak bizonyuló inhibitorok cisz-

epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó variációját is létrehoztam. Az epoxiszukcinil-peptid 

származékok inhibitor hatását µ- és m-kalpain enzimek, illetve katepszin B, valamint 

katepszin L enzimek segítségével vizsgáltam. Az eredményekből levont tapasztalatok alapján 

új epoxiszukcinil-peptid inhibitorokat terveztem és állítottam elő, melyek gátló hatását 

ugyancsak a fenti enzimekre vonatkozóan jellemeztem. 

Összességében 24 új szerkezetű, a szakirodalomban nem tárgyalt epoxiszukcinil-peptid 

származékot állítottam elő, melyek közül 8 hatékonyan, Ki<10 μM gátolja a kalpainokat. E 

gátlószerek közül kettő mutat m-kalpain izoforma szelektivitást (NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(D-Eps)-

Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2, NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) és három µ-

kalpainra nézve szelektív az m-kalpainnal szemben (NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Ser-Pro-Pro-

Pro-Ser-NH2,  NH2-Thr-›Pro-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2,  NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-

Pro-Pro-Pro-Ser-NH2). A kalpain valamely izoformájára szelektívnek tekintem azt a vegyületet, 

mely a másik izoformára gyakorolt gátló hatásánál legalább háromszor erősebb inhibitorként 
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viselkedik a másik izoformára nézve. A gátlószerek egyike sem mutat kalpainra nézve 

szelektivitást katepszin B és katepszin L enzimekkel szemben egyszerre. Megállapítható 

továbbá, hogy az epoxiszukcinil-csoport sztereokémiai szerkezete meghatározó szereppel bír 

a peptidszármazékok gátló hatásának kialakulására, mivel eltérő aminosav összetételű 

epoxiszukcinil-peptidek mutattak gátló hatást annak függvényében, hogy D- vagy L-transz-

epoxiszukcinil csoportot tartalmaztak, továbbá a cisz-epoxiszukcinil-peptidek esetében a gátló 

hatás elvesztését tapasztaltam. Megjegyzendő, hogy a 10 és19, 12 és 21, 15 és 24 azonos 

aminosav összetételű D- és L-izomer párok esetén izoforma szelektivitás tapasztalható. A Pn 

pozícióban történt módosítás a D-izomer µ-kalpain, míg az L-izomer m-kalpain 

szelektivitását eredményezi. A Pn’ módosítások ezzel ellentétben D-izomer esetén m-kalpain, 

míg L-izomer esetén µ-kalpain szelektivitást eredményeznek. A NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-

Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2  és  NH2-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)-Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 vegyületek 

enzimhez való kötődésének molekula modellezéssel történt jellemzése az előbbi 

megfigyeléssel egyező eredményt mutat. Az eredmények alapján az L-izomer enzimfelülethez 

való kötődése (az oxirán-gyűrű felbomlása előtt) energetikai szempontból 31 kJ/mol-al 

gazdaságosabb, mint D-analógjáé. 

Az epoxiszukcinil-peptid származékok katepszin B és katepszin L enzimekkel szemben 

tanúsított szelektivitása esetén megfigyelhető, hogy minden hatékony kalpain inhibitorként 

viselkedő származék a kalpainnal azonos mértékben jó gátlószere a katepszin L enzimnek, 

egy származék (H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(L-Eps)-Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2) kivételével. 

Megállapítható továbbá, hogy a P3 pozícióban elhelyezkedő triptofán a peptidszármazékok 

katepszin B-vel szembeni szelektivitásának elvesztését okozza, függetlenül az epoxiszukcinil-

csoport konfigurációjától. 

 

5.3. Az azapeptid és epoxiszukcinil-peptid származékok összehasonlítása 

Az azapeptid és epoxiszukcinil-peptid típusú inhibitorok enzimgátló hatásának vizsgálata 

során több hasonlóságra, ugyanakkor számos különbségre derült fény. Mindkét 

vegyületcsalád leghatékonyabb kalpain inhibitorként viselkedő tagjai 1-10 µM-os 

intervallumba eső Ki értékkel rendelkeztek, így jó közelítéssel egyformán hatékony 

inhibitoroknak tekinthetők. Az egyes pozíciókba történő különböző aminosavak beépítése 

számos esetben eltérő eredményhez vezetett az így előállított peptid származékok inhibitor 

hatását illetően. A legpreferáltabb aminosavakat tartalmazó azapeptid hatékony µ- és m-
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kalpain inhibitorként viselkedett, ugyanakkor azonos aminosav összetétellel rendelkező 

epoxiszukcinil-peptidek közül csak az L-izomer viselkedett a µ-kalpain izoforma szelektív 

gátlószereként.  A P3 pozícióban triptofánnal módosított azapeptid származékhoz hasonlóan a 

D- és L-epoxiszukcinil peptidek is az m- és µ-kalpainok gátlószereiként viselkedtek, azonban 

az e pozícióban szerint tartalmazó hatékony azapeptid származékkal ellentétben a D-

epoxiszukcinil-peptid gyenge µ-kalpain szelektív inhibitorként viselkedett, míg L-analógja m- 

és µ-kalpainra is mérsékelt gátló hatást gyakorolt. Bármilyen P2 módosítás az azapeptidek 

esetében gátló hatás vesztést okozott, ellenben az e pozícióban valint tartalmazó L-

epoxiszukcinil-peptid az m-kalpain gyenge gátlószere. A P1’ módosítás az azapeptidek 

esetében a gátló hatás elvesztését okozta, ugyanakkor a két leghatékonyabb epoxiszukcinil-

peptid inhibitor egyike az e pozícióban treoninnal módosított m-kalpain szelektív D-izomer, 

valamint az ezen aminosav összetétellel rendelkező L-izomer a µ-kalpain hatékony és 

izoforma szelektív gátlószere. Megjegyzendő, hogy a P1’ arginin jelenléte a D-izomer 

esetében gyenge µ-kalpain, míg az L-izomer esetében mindkét izoformával szemben 

mérsékelt gátló hatást kifejtő vegyületek létrejöttét eredményezte. Végül megállapítható, hogy 

az azapeptidekhez hasonlóan a P2 módosítás az epoxiszukcinil-peptid származékoknál is 

minden esetben a gátló hatás elvesztését okozta. 

Az azapeptidek mindegyikére katepszin B enzimmel szembeni szelektivitás jellemző, ami az 

epoxiszukcinil-peptidek esetében is megfigyelhető, kivéve a P3 pozícióban triptofánt 

tartalmazó D- és L- izomereket, illetve a P1’ pozícióban treonint tartalmazó, µ-kalpain 

gátlószerként viselkedő L-izomert. 

Összességében az azapeptid és epoxiszukcinil-peptid vegyületcsaládok inhibitor hatásának 

egyes pozíciókban történt aminosav módosításoktól való függése a P3 és P2’ pozícióban 

szubsztituált származékok esetében mutat erős hasonlóságot. A két vegyületcsalád között több 

markáns különbség figyelhető meg: 1. az epoxiszukcinil-peptid származékok esetében a 

reaktív csoport konfigurációjától függő izoforma szelektivitás jelenik meg; 2. a P2 és P1’ 

pozícióban módosított epoxiszukcinil-peptidek esetében nem jelentkezik egyetemes inhibitor 

hatás vesztés (sőt, az e pozícióban treonint tartalmazó D-izomer az egyike a két 

leghatékonyabb kalpain inhibitornak); 3. az azapeptid analóggal szemben a P3 triptofánt 

tartalmazó epoxiszukcinil-peptid származék nem rendelkezik katepszin B-vel szembeni 

szelektivitással. 
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5.4. Ketometilén-csoportot tartalmazó peptidszármazékok 

A P3 és P2 pozíciókban ugyancsak az első, második és harmadik legpreferáltabb aminosavakat 

tartalmazó peptid származékokat terveztem, melyek a P1-P1’ pozíció között ketometilén 

csoportot tartalmaznak, Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly pszeudodipeptid szegmens formájában. A P1’ 

pozícióban jelen lévő glicin az epoxiszukcinil-peptidek tapasztalatai alapján a kalpain 

inhibitor hatást nem csökkenti. A ketometilén funkciós csoportban az amid-kötést szén-szén 

kötés helyettesíti, mely a kötő felületen úgy lokalizálódik, hogy pontosan a szubsztrát 

enzimatikusan hasítandó amid-kötését helyettesíti, ezért a kalpain enzim képtelen hasítani az 

így inhibitorként viselkedő szubsztrátot, következésképpen kompetitív inhibitorként 

viselkedhet. Ez a módosítás kizárja a P1’ pozícióban történő aminosav cserét, továbbá a P2’ 

pozícióban történt módosítások inhibitor hatás vesztést okoztak úgy az azapeptidek, mint az 

epoxiszukcinil-peptidek esetében is. Erre való tekintettel csak P3 és P2 módosított 

származékokat terveztem. 

Fenti megfontolás alapján Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly-szegmenst tartalmazó peptidszármazékokat 

terveztem, melyekben előbbi pszeudodipeptid egység a P1-P1’ pozícióban helyezkedik el. A 

peptidszármazékok P2’-P5’ pozícióiba a legpreferáltabb aminosavak kerültek, mivel az 

általam alkalmazott pszeudodipeptid építőelem elhelyezkedéséből következően csak a P2’ 

pozíciójú aminosav módosítható, e változtatás pedig mind az azapeptid, mind az 

epoxiszukcinil-peptid származékok esetében a teljes gátló hatás elvesztését okozta. A P3 és P2 

pozíciókba az azapeptidek és epoxiszukcinil-peptidek esetében a gátló hatást növelő 

aminosavakat építettem be, továbbá terveztem egy minden pozícióban a legpreferáltabb 

aminosavakat tartalmazó származékot is. A vegyületek előállításához a Fmoc-Gly-Ψ(CO-

CH2)-Gly-OH építő elemként használt vegyület szintézisét valósítottam meg, szakirodalmi 

analógia alapján (204). Az említett pszeudodipeptid építőelem felhasználásával a 

peptidszármazékokat szilárd fázisú peptidszintézis alkalmazásával, Fmoc/
t
Bu technikával 

állítottam elő. 

Összességében négy, új szerkezetű, az szakirodalomból még nem ismeret, különböző 

aminosav összetételű Gly-Ψ(CO-CH2)-Gly szegmenst tartalmazó pszeudopeptid származékot 

terveztem és állítottam elő. Az előállított pszeudopeptidek gátló hatását μ- és m-kalpainokon 

vizsgáltam, azonban egyik pszeudopeptid származék sem mutatott gátló hatást a kalpain egyik 

izoformájára sem. 
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5.5. Kalpasztatin szekvenciáján alapuló inhibitorok 

A kalpasztatin fehérje a kalpain enzim egyetlen specifikus inhibitora, inhibitor tulajdonságáért 

a fehérje B-aldoménje felelős. Utóbbi felépítésének tanulmányozása során megállapították, 

hogy mely aminosav lánc részletek jelenléte elengedhetetlen a gátló hatás kialakulásához. 

Kimutatták, hogy reverzibilis gátló mechanizmusa egy hurok szerkezetű 5 aminosavból álló 

láncrészlet segítségével valósul meg, mely a kalpain aktív centrumával szemben helyezkedik 

el. Az inhibitor hatást kifejtő régió enzimhez való kötődésekor az említett peptidszakasz -

másodlagos szerkezetének köszönhetően - megfelelően távol helyezkedik el a katalitikus 

triádtól ahhoz, hogy az enzimatikus hasítást lehetetlenné tegye. A fenti információk 

felhasználásával több, a kalpain enzim hatékony inhibitoraként viselkedő peptid típusú 

vegyületet írtak le a szakirodalomban (117, 118, 120). 

A szakirodalomban közölt kalpasztatin szerkezetén alapuló inhibitorok szerkezete alapján 

olyan kalpain inhibitor peptideket terveztem, melyek hurok szerkezetű GKREV vagy GERDD 

összetételű szegmenseket tartalmaznak a P2 pozícióban található leucin és P1’ pozícióban 

elhelyezkedő szerin között. Két szekvencia a kalpasztatin által konzervált TIPPEYR 

motívumot, míg másik kettő az aza- és epoxipeptidek esetén sikerrel alkalmazott SPPPS 

részletet tartalmazza P’ pozíciókban. A P4-P2 tartományban mind a négy peptid a 

leghatékonyabb azapeptid kalpain inhibitor TSL részletével készült.   

Összességében négy új peptid típusú kalpain inhibitort terveztem és állítottam elő a 

szakirodalomban eddig még nem tárgyalt megfontolások alapján. A vegyületek gátló hatását 

izolált µ-kalpain enzim segítségével vizsgáltam, azonban inhibitor hatást egy esetben sem 

sikerült kimutatni. Valószínűsíthető, hogy az általam tervezett aminosav összetétellel 

rendelkező peptidek megfelelő szekvencia részlete nem vette fel az inhibitor hatás 

kialakulásához szükséges hurok szerkezetet, illetve lehetséges, hogy fenti vegyületek 

kalpainhoz történő kötődési affinitása csökkent a peptidek megváltoztatott összetételének 

köszönhetően. 

5.6. Sejtpenetráló epoxipeptid-konjugátumok 

A hatékony kalpain inhibitornak bizonyuló epoxiszukcinil-peptid származékok sejtpenetráló 

tulajdonságú konjugátumainak előállítását és jellemzését valósítottam meg. A sejtpenetráló 

konjugátumok előállítására a széles körben alkalmazott oktaarginint választottam  

Az oktaarginin konjugátumok kalpain inhibitor tulajdonságát izolált µ- és m-kalpainok 

segítségével vizsgáltam, valamint jellemeztem katepszin B és katepszin L enzimekre kifejtett 
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gátló hatásukat, vizsgálva a vegyületek kalpain szelektivitását. A sejtpenetráló epoxiszukcinil 

peptidek oktaargininnel képzett konjugátumainak sejtbejutási képességét fluoreszcensen jelölt 

(5(6)-karboxifluoreszcein)  konjugátumának  alkalmazásával  HL 60 humán leukémia 

sejteken vizsgáltuk. 

Összességében négy új, a szakirodalomban ismeretlen sejtpenetráló tulajdonságú 

epoxiszukcinil-peptid-oktaarginin konjugátumot állítottam elő és jellemeztem inhibitor 

tulajdonságukat. Előbbi vegyületek a kalpain kiváló inhibitorai, gátlóképességüket jellemző 

Ki érték a szakirodalomban ismeretes kismolekulás hatóanyagok esetében leírt nagyságrendű. 

Megállapítható továbbá, hogy az oktaarginin szegmens jelenléte a legtöbb esetben markánsan 

javítja a gátló képességet, azonban egy esetben teljesen megszünteti az alapvegyület gátló 

hatását (H2N-Thr-›Trp-›Leu-›(D-Eps)Thr-Pro-Pro-Pro-Ser-(Arg)8-NH2). Az oktaarginin 

valószínűleg fokozza a konjugátumok affinitását az enzim szubsztrátkötő felületéhez. Az 

oktaargininnel összehasonlitva a kalpasztatin IV. doménjében található B régió P5’ pozíciótól 

a C-terminális felé eső 8 aminosav hosszú szakaszával (
618

YRHLLDDN
625 

(112)), az csupán 

két pozitív töltést hordozniképes aminosavat tartalmaz (R,H). Megállapítható azonban, hogy a 

szekvenciában jelen lévő két leucinon kívül a többi aminosav oldallánca poláros karakterű, 

ebből a szempontból hasonlóságot mutatva az oktaarginin guanidino-csoportot tartalmazó 

oldalláncaival. Ezen hasonlóság alapján feltételezhető, hogy az oktaarginin részlet jelenléte 

fokozza az enzimhez való kötődés erősségét. 

Előállítottam továbbá két ugyancsak új fluoreszcensen jelölt epoxipeptid-oktaarginin 

konjugátumot, melyek internalizációs képességét vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a 

vizsgált konjugátumok hatékony sejtpenetráló tulajdonsággal rendelkeznek, valamint a P3 

pozícióban található triptofán jelenléte valószínűsíthetően jelentősen javítja a vegyület 

internalizációs képességét. 
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Összefoglaló 

A kalpainok intracelluláris cisztein proteázok, szabályzási és jelátviteli folyamatokban 

betöltött szerepükből kifolyólag számos fiziológiás funkcióval rendelkeznek.  Működési 

rendellenességeik így patológiás elváltozások kialakulásához vezethetnek. Kiemelkedően 

fontos tehát a hatékony kalpain inhibitorok kutatása, mivel lehetővé teszik az enzim 

fiziológiás szerepének minél pontosabb feltérképezését, valamint módot adhatnak esetleges 

terápiás felhasználásra is. A szakirodalomban számos kismolekulás kalpain inhibitor található, 

melyek változatos kémiai reakciók során fejtenek ki gátló hatást a kalpainra nézve.  

Doktori munkám során olyan kalpain-inhibitor peptidszármazékokat állítottam elő, melyek az 

enzim kötő pozícióiban preferált aminosavakat tartalmazzák, továbbá egy P1 hasítási 

pozícióban elhelyezkedő, inhibitor hatást kifejteni képes reaktív csoport kombinációi. 

Előállítottam továbbá olyan peptid inhibitorokat, melyek a szakirodalomban található 

kalpasztatin mintájú inhibitorok és a leghatékonyabb azapeptid inhibitor szerkezeti elemeinek 

kombinációi. Kilenc új, azaglicint tartalmazó peptidszármazékot állítottam elő, melyek P3, P2, 

P1’ és P2’ pozíciókban a második és harmadik legnagyobb preferenciájú aminosavakat 

tartalmazzák. Az új vegyületeket izolált m-kalpain segítségével vizsgáltam, három hatékony 

inhibitort azonosítva. Megállapítható, hogy e vegyületcsalád esetében a P2, P1’, P2’ 

módosítások a gátló hatás megszűnését, a P3 módosítás annak megtartását, javulását okozza. 

Előbbi aminosav összetételekkel P és P’ pozíciókban is aminosavakat tartalmazó új cisz-, 

illetve D- és L-epoxiszukcinil-csoportot tartalmazó új peptid származékokat állítottam elő. E 

vegyületek közül 10 hatékony kalpain inhibitorként viselkedett, továbbá több esetben 

izoforma szelektivitást is tapasztaltam, ugyanakkor az összes kalpain gátlószer a katepszin L 

hatékony inhibitora is.  Ugyancsak elsőként előállítottam a hatékony inhibitorok sejtpenetráló 

konjugátumait és ezek fluoreszcensen jelölt származékait. Megállapítható, hogy az 

epoxiszukcinil-csoport konfigurációja befolyásolja a vegyületek inhibitor tulajdonságát. Az 

oktaarginin szegmens jelentősen növeli a gátló hatást. Megállapítottam, hogy a fluoreszcensen 

jelölt sejtpenetráló származékok hatékony internalizációs képességgel rendelkeznek HL-60 

sejteken. A négy általam elsőként előállított ketometilén csoportot tartalmazó 

peptidszármazék kalpainokon nem mutatott gátló hatást, valamint a kalpasztatin mintájú 

inhibitorok alapján tervezett négy származék sem viselkedett a μ-kalpain gátlószereként. 
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Summary 

The calpains are intracellulare cysteine-proteases. They take part in regulation and signal 

transductional processes, therefore they have many physiological functions, so the 

overregulation of this enzyme causes pathological disorders. Therefore specific calpain 

inhibitors could be considered as promising candidates for drug discovery. In the literature 

several small molecules can be found as calpain inhibitors, which inhibit calpain via various 

chemical reactions. Peter Tompa and his coworkers identified the preference matrix of 

calpain’s binding site witch contains the amino-acid preference values in different positions. 

Under my PhD work I designed and synthesized calpain inhibitor peptido-mimetics, which 

contain the first, second and third preferred amino acids in the P3,P2,P1’ and P2’ positions 

based on the preference matrix, furthermore a reactive group was built into P1 position. From 

the data of the preference matrix I prepared nine azapeptide inhibitors. Three azapeptide 

derivatives were effective inhibiotors of m-calpain and it can be seen, that the change of most 

preferred amino-acid in P2, P1’, P2’ position causes loss of inhibitory effect, but P3 

modification improves it. With the preceding amino-acid formulation I designed and 

synthesized 2 cys-, 9 D- and 9 L-trans-epoxysuccinyl-group containing peptide derivatives for 

observation of the effect of different configurations of this reactive group in the inhibitory 

effect of compounds. Out of the twenty derivatives ten behave as inhibitor of calpain and a 

few compounds have isoform selectivity between m- and µ-calpains, but the effective 

derivatives were also good inhibitors of cathepsin L. The cell-penetrating and fluorescent-

labeled cell-penetrating derivatives of the effective inhibitors were also synthesized. Enzyme 

inhibition measurements showed, that the cell-penetrating octaarginin-moiety cause enhanced 

inhibitory effect, furthermore the fluorescently labeled derivatives have effective 

internalization ability on HL-60 cells. From the combination of the structural element of the 

most effective azapeptide inhibitors and the calpastatin like inhibitors from literature I 

designed further four peptide inhibitor peptides, but these compounds did not inhibit µ-

calpain. The prepared four ketomethylene-group containing derivatives do not have inhibitory 

effect on m- and µ-calpains and neither of the four calpastatin-like peptide inhibitors have any 

observable inhibitory character on µ-calpain. 
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b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az 

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;  

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban 

és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;  

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az 

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a 

könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban.  

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.  

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének 

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.  

 

Kelt: Budapest, 2017.05.12. 

           …………………………………… 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 

*ELTE SZMSZ SZMR 12. sz. melléklet 


