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1. Bevezetés 

Statisztikai adatok alapján a rákos megbetegedések okozta halálozások száma a második 

helyen áll a szív- és érrendszeri betegségek után. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

statisztikái alapján 2012-ben 14 millió ember szenvedett különböző típusú rákos 

megbetegedésekben és 8,8 millió ember halálát okozták ezen betegségek. A becslések szerint 

a következő évtizedben a 14 milliós esetszám 22 millióra fog emelkedni, ezért rendkívül 

fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyünk a rák hatékony gyógyítása érdekében.[1] 

A daganatos megbetegedések alapvetően genetikai mutációkra vezethetőek vissza, melyeket 

kémiai (karcinogén vegyületek), fizikai (ionizáló vagy nem ionizáló sugárzás) vagy biológia 

(onkogén vírusok) tényezők válthatnak ki. A mutáció(k) következtében felborul a 

sejtosztódást szabályozó folyamatok egyensúlya és megjelennek az immortális (osztódási 

ciklusuk nem korlátozott számú), apoptózist (programozott sejthalál) elkerülni képes 

daganatsejtek. Osztódásukat és a tumor növekedését csak az oxigén és tápanyag hiány 

korlátozza kezdetben. Mikrokörnyezetük manipulálásával azonban megindulhat az 

angiogenezis, az új hajszálerek létrejötte és a kontrollálatlan sejtproliferáció. A 

megnövekedett tumorban megjelennek az első áttétképzésre képes sejtek, amelyek a primer 

tumort elhagyva, távolabbi szövetekben, szervekben metasztázisokat hozhatnak létre. 

A rákos megbetegedések kezelésére jelenleg számos lehetőség nyílik, mint például a sebészeti 

beavatkozás vagy sugár-, kemo- és immunterápia. Mindez azonban gyakran kevésnek 

bizonyul az áttétek megjelenése, a hatóanyagok nem elég jó szelektivitása vagy rezisztencia 

kialakulása miatt. A primer tumor növekedésének gátlásához és a metasztázisok 

megelőzéséhez ezért újabb, hatékonyabb eljárásokra van szükség. Ilyen lehetőséget kínálnak 

azok a peptid antagonisták, melyek mind a tumor érhálózatát alkotó sejtek, mind pedig a 

metasztatizáló daganatsejtek migrációjában kulcsszerepet játszó receptorokat képesek 

szelektíven gátolni.  
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A tumorok kialakulása: az angiogenezis szerepe, áttétképzés 

Azok a tényezők és folyamatok, amelyek kiváltják a tumor létrejöttét, az ún. neoplasztikus 

transzformációt, ma még nem teljesen tisztázottak. Bizonyos esetekben veleszületett genetikai 

mutációkat, vagy virális fertőzést, más esetekben pedig környezeti behatásokat gyanítanak. A 

transzformációt követően azonban a tumorgenezis főbb lépései már ismertek. Alapvetően két 

fontos lépést lehet elkülöníteni a tumorok növekedése és fejlődése szempontjából: (i) tumor 

vaszkularizáció, angiogenezis és a (ii) malignus transzformációval járó áttétképzés 

tulajdonságának megjelenése. Mindez nem véletlenszerűen játszódik le, inkább egymást 

követő és egymáshoz szorosan kapcsolódó lépések láncolatának tekinthető. 

Az angiogenezis kritikus lépése magába foglalja az új hajszálerek kialakulását már korábban 

létező erekből kiindulva. Az egészséges szervezetben végbemenő angiogenezis esszenciális 

része az embriogenezisnek, sebgyógyulásnak, ovulációnak és összességében a szervezet 

növekedésének és fejlődésének. 1971-ben Folkman volt az első, aki feltételezte, hogy a 

tumorok korlátozottan jutnak a növekedésükhöz szükséges erőforrásokhoz (tápanyag és 

oxigén), amelyekért a tumort alkotó számos proliferáló szubpopuláció küzd egymással.[2] 

A metasztázis olyan folyamat, melynek során az áttétképzésre képes sejtek (malignus sejtek) 

elhagyják a primer tumort, majd pedig a keringési- vagy a nyirokrendszeren keresztül 

távolabbi szervekbe, szövetekbe eljutva, szekunder tumorokat hoznak létre. Természetesen 

nem minden tumorsejt képes az áttétképzésre, csupán a neoplazma elenyészően kis 

szubpopulációja, amelyek képesek a környező extracelluláris mátrix (ECM) degradációjára és 

a migrációra. A tumor fejlődésének főbb állomásait egy karcinoma kialakulásának példáján 

fogom szemléltetni. 

A tumorgenezis legelső lépésében megtörténik neoplasztikus transzformáció. Az így létrejött 

tumorsejtek osztódni kezdenek, amíg a tumor el nem éri a maximum 2 mm-es méretet, 

létrehozva az ún. in situ karcinomát.[3] Ez az első kritikus pontja a tumor további 

növekedésének, mivel ekkora méretben a szükséges tápanyagok és metabolitok diffúziója 

még lehetséges és elégséges. Azonban a további sejtproliferációval súlyos oxigénhiány 

(hipoxia) alakul ki, hiszen ekkor még a tumor nem rendelkezik a szükséges érhálózattal. A 

fellépő hipoxia és tápanyaghiány vagy nyugvó állapotba kényszeríti az in situ karcinomát, 

vagy elkezdődik az angiogenezis, azaz a környező endothel sejtek aktiválódnak és megkezdik 



 

9 

 

az új erek kialakítását.[4] A folyamat során először a periciták leválnak a már meglévő erekről, 

majd pedig az aktivált endothel sejtek lebontják a lamina basalis-t és az extracelluláris 

matrixot. Ezt a folyamatot elsősorban mátrix metalloproteázok (MMP) viszik véghez.[5] A 

degradációt követően az endothel sejtek addig proliferálnak és migrálnak, amíg 

kapillárisszerű mikroereket képeznek. A mezenhimális sejtek pericitákká differenciálódnak, 

így stabilizálják az újonnan kialakult hajszálereket és megindul a vér áramlása. Ez a folyamat 

az ún. „angiogenic switch”, melyet a metabolikus stressz (alacsony pH, alacsony oxigén 

koncentráció) helyett akár mechanikus stressz, gyulladás vagy genetikai mutációk is 

kiválthatnak.[6] A tumorok fejlődésének második kritikus lépése az áttétképzésre való hajlam 

megjelenése, az ún. malignus transzformáció, amely nem minden esetben következik be.  

A tumorsejtek a genetikai instabilitásból és a hypoxia indukálta faktorok által elindított 

génexpresszióból fakadóan gyakran ún. epitél-mezenhimális transzformációhoz hasonló 

átalakuláson mennek keresztül. A transzformáció során a sejt-sejt adhéziós kapcsolatok 

felbomlanak, a tumorsejt orsószerű alakot vesz fel és fokozott migrációs/inváziós képességre 

tesz szert.[7] A tumorról levált invazív sejt ezután proteolítikus enzimekkel, enzim-

rendszerekkel degradálja a környező extracelluláris mátrixot és a bazális laminát. Ezzel 

párhuzamosan speciális adhéziós receptorok – integrinek adott típusai – fejeződnek ki a 

sejteken, amelyek a sejt mozgását, vándorlását teszik lehetővé. Végül a migráló sejt kilép a 

nyirokrendszerbe és/vagy a vérkeringésbe.[8]  

Amennyiben az intravazált (keringési rendszerbe kilépett) sejt nem esik áldozatul az 

immunrendszernek, vagy nem pusztul el a vér áramlásából fakadó turbulencia miatt, akkor 

távolabbi szövetek, szervek kapilláris ereiben megrekedhet, és kölcsönhatásba léphet az ér 

falát képző endothel sejtekkel.[9] Az extravazált (szövetekbe kilépő) tumorsejt sorsa az új 

mikrokörnyezettől függően három féle lehet: vagy elpusztul, vagy nyugvó 

makrometasztázisokat hoz létre, vagy szekunder tumort alakít ki. A migráló tumorsejtek 

„sikeressége” attól függ a továbbiakban, hogy új környezetét milyen módon és mennyire 

képes formálni, kihasználni.[10] Bizonyos esetekben a környezet által kibocsájtott faktorok a 

tumorsejt azonnali pusztulását idézik elő, más esetekben pedig az angiogenezis folyamata 

gátolt az áttétképző sejt számára, ezért nyugalmi állapotba kerül, és nem növekszik tovább. 

Az ilyen mikrometasztázisok akár évtizedekig nem növekednek, míg végül jelenleg még nem 

teljesen ismert okokból kifolyólag megindul a proliferáció, és kialakul a szekunder tumor, 

amelyben szintén megtalálható az áttétképzésre képes sejtek szubpopulációja. A folyamatot 

vázlatosan az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra: Az áttétképzés folyamata 

A megjelenő tumorsejtek manipulálhatják mikrokörnyezetüket különböző faktorok kibocsájtása révén (például 

hipoxia indukáló faktorok). Ennek következtében megindul a tumorsejtek hajszálérhálózatának kialakulása 

(tumor neoangiogenezis). A hajszálerek kialakuásával a tumor tovább növekedhet és megjelenhetnek olyan 

daganatsejtek, amelyek képesek elhagyni a primer tumort és a keringési- vagy nyirokrendszeren keresztül 

távolabbi szövetekbe eljutva metasztzisokat hozhatnak létre. 

  

2.2. A tumoros megbetegedések kezelési módszerei 

A rákos megbetegedésekre különböző eredetük és eltérő előrehaladottságuk miatt, nincs 

általánosan alkalmazható gyógymód. Az alkalmazott terápiás módszer megválasztását 

befolyásolja a tumor típusa, elhelyezkedése, kiterjedése és hozzáférhetősége.[11] Az elsődleges 

cél azonban mindig a tumor eltávolítása olyan módon, hogy az egészséges szövetek ne, vagy 

csak minimális mértékben károsodjanak. A rákos megbetegedések kezelésére ma már számos 
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lehetőség nyílik: sebészeti beavatkozás, sugár-, kemo-, vagy irányított terápia, illetve ezek 

megfelelő együttes kombinációja.  

2.2.1. Sebészeti beavatkozás  

A sebészeti beavatkozás a szolid típusú tumorok kezelésének leggyakoribb módja, melynek 

során nem csak az érintett szövetet emelik ki, de a környező nyirokcsomókat is, hogy 

megakadályozzák az esetleges áttétek kialakulását.[12] Hatékonysága természetesen függ a 

tumor méretétől, elhelyezkedésétől, valamint annak alakjától/lokalizáltságától. A műtét 

gyakran egy kombinált terápia része, ezért a beavatkozást megelőzheti és/vagy követheti 

sugár- vagy kemoterápia attól függően, hogy célja a beavatkozás előtt a tumor méretének 

csökkentése, vagy a kiújulás megakadályozása.  

2.2.2. Sugárterápia  

A sugárterápia a második leggyakrabban használt eljárás a sebészeti beavatkozás után. 

Sugárterápia során nagy energiájú, ionizáló sugárzást alkalmaznak, ezzel károsítva a célzott 

sejtek DNS-ét, meggátolva a sejtosztódást akár apoptózist indukálva.  

A sugárforrást bejuttathatják radioizotópként injekcióval, közvetlenül a testüregbe illetve a 

testen kívül helyezhetik el.[13] Nagy hátránya az eljárásnak, hogy nem szelektív és az 

egészséges szövetek DNS-ét is károsítja. Az egészséges sejtek regenerálódása érdekében a 

sugárterápiát hasonlóan a kemoterápiához bizonyos időközönként ismétlik meg. 

2.2.3. Kemoterápia  

A kemoterápiát alapvetően más kezelésekkel kombinálva alkalmazzák (adjuváns kezelés). Az 

eljárás során egy vagy többféle kemoterápiás szert, rendkívül erős citosztatikumot juttatnak a 

beteg szervezetébe. A kezelés alapja az a megfigyelés, hogy a tumorsejteknek sokkal 

gyorsabb az anyagcseréjük és nagyobb a tápanyagigényük a folyamatos, kontrollálatlan 

proliferációjukból fakadóan. Ezért a szervezetbe juttatott citosztatikumokat, amelyek gátolják 

a sejtnövekedést és/vagy elpusztítják az adott sejtet, elméletileg nagyobb mennyiségben fogja 

a tumor felvenni, mint egy egészséges szövet. Az eljárás hátulütője a szelektivitásbeli hiány, 

hiszen a szervezetben számos olyan egyéb szövet van, amely állandó osztódást folytat 

(csontvelő, nyálkahártya, máj sejtjei, szőrtüsző stb.), ezért a citosztatikumok ezekre is hatással 

vannak. Ezért a kemoterápiával kezelt betegeknél számos kellemetlen mellékhatás 
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jelentkezik, mint például a hányinger, hajhullás, fáradékonyság és a csontvelő károsodásából 

fakadóan az immunrendszer is legyengül.[14] Ezek a mellékhatások jelentősen rontják a 

betegek életminőségét a kezelés alatt. 

A citosztatikumokat hatásmechanizmusuk alapján négy csoportba oszthatjuk [15,16]: 

• Alkilezőszerek: a DNS-ben keresztkötések kialakításával gátolják a replikációt (pl. 

melfalán, ciszplatin). 

• Antibiotikumok: DNS-hez interkalálódva gátolják annak replikációját (pl. adriamicin, 

daunomicin).  

• Antimetabolitok: anyagcsere folyamatokat és DNS replikációt gátló anyagok tartoznak 

ide alapvetően.  

• Antimitotikumok: gátolják a mitotikus orsó és mikrotubulusok kialakulását (pl. 

vinkrisztin, vinblasztin). 

2.2.3.1. Daunomicin  

A daunomicin (Dau) egyike a kemoterápiában alkalmazott antraciklineknek, amelyet 

elsősorban leukémia ellen használnak (2. ábra).[17] A vörös színű, kristályos anyagot a 

Streptomyces peucetius baktérium termeli. A daunomicin hatásmechanizmusa többrétű: 

interkalálódhat a DNS szálak közé vagy gátolhatja a topoizomeráz működését, ezáltal 

meggátolva a replikációt, továbbá sejtmembránok lipidperoxidációját is előidézheti. Mivel 

diffúzióval jut be a sejtekbe, ezért nem csak a tumorsejtekre, hanem az egészséges sejtekre is 

hatással van, ezért súlyos mellékhatások jelentkeznek a kezelt betegeknél: kardiotoxicitás, 

immunszupresszió, hajhullás, étvágytalanság. A mellékhatások elkerülése érdekében számos 

kutatás folyik olyan peptid − daunomicin konjugátumok előállítására, melyek alkalmasak 

lehetnek irányított tumorterápiára.[18,19,20]  

A daunomicin módosítás nélküli konjugálására két ponton van lehetőség: oxim- vagy 

hidrazon-kötésen keresztül a C13-as pozíciójában, valamint amid-kötésen keresztül a 

cukorrész aminocsoportján (2. ábra).  

A daunozamin részen kialakított konjugáció általában nem kedvező, mivel ebben az esetben 

elveszti a biológiai aktivitását. Azonban, ha a Dau szabad formában fel tud szabadulni a 

konjugátumból, akkor ez a pozíció is alkalmas lehet az irányító molekula kapcsolására.  

Ehhez például ún. self-immolative spacer alkalmazása szükséges, aminek az előállítása 
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költséges és bonyolult eljárást igényel. A savlabilis hidrazon-kötés kialakítása szintén nem 

előnyös, mivel tapasztalatunk szerint humán szérumban nem stabil.[21] 

 

Oxim-kötés

Amid-kötés

 

2. ábra: A daunomicin szerkezete és konjugálási lehetőségei 

 

Ezzel szemben az oxim-kötés enyhe körülmények között, szelektíven kialakítható, a 

hordozónak csupán aminooxiecetsavat kell tartalmaznia. In vitro és in vivo rendszerekben 

stabil, ezért számolni kell a konjugátumok vizsgálata során azzal, hogy a daunomicin 

származéka fogja kifejteni a biológiai hatást, ami hatékonyság csökkenést idézhet elő. 

Munkám során daunomicint konjugáltam oxim-kötésen keresztül irányító peptidekhez. 

2.2.4. Az irányított tumorterápia és a peptid hordozók szerepe  

A tumoros megbetegedések molekuláris tulajdonságait és összefüggéseit egyre jobban 

feltérképezve a kutatók előtt lehetőség nyílt új, hatékonyabb gyógymódok kifejlesztésére. 

Egyik ilyen kezelési lehetőség az ún. irányított tumorterápia, melynek alapjait 1900-ban Paul 

Erlich álatal közölt „magic bullet” elmélet adja. Erlich toxinokkal és antitoxinokkal végzett 

megfigyeléseit használta fel egy ezzel analóg, általános elmélet kidolgozásához. 

Alapgondolata, hogy a sejteken sejtfelszíni struktúrák, ún. receptorok találhatók. Egy-egy 

sejttípuson jellemző, viszont egymástól eltérő struktúrák figyelhetőek meg, és mind 

különböző ligandum specifitással rendelkezik.[22]  

Erlich immunológiai megfigyelései és elmélete vezettek a mai gyógyszerfejlesztésnél 

alkalmazott „magic bullet” koncepcióhoz, amelynek lényege olyan hatékony 

gyógyszermolekulák létrehozása, amelyek kizárólag egy cél-receptorra hatnak. Az a tény 
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pedig, hogy adott receptorok csak bizonyos fajta sejteken vagy patogéneken találhatóak, 

lehetővé teszi az adott sejttípus szelektív célzását. Elméletben tehát ezek a célspecifikus 

gyógyszermolekulák lennének a leghatékonyabbak, hiszen megfelelően megválasztott cél-

receptor esetén az egészséges szövetekre nem lennének hatással. 

Jelenleg a kemoterápiában alkalmazott hatóanyagok, bár rendkívül erős citotoxikumok (pl. 

daunomicin, paclitaxel), nem elég szelektívek és alkalmazásuk súlyos mellékhatásokkal jár. 

Ennek a kiküszöbölésére kínál lehetőséget az irányított kemoterápia, melynek során a 

hatóanyagokat olyan hordozókhoz kapcsolják, amelyek tumorspecifikusak. Az irányított 

kemoterápia lehetővé teszi, hogy szelektíven célozzunk olyan sejtfelszíni struktúrákat, 

amelyek csak tumorsejtek felszínén találhatóak. Ebből adódóan pedig a nem kívánt 

mellékhatások csökkennének, amelyek a páciensek kezelés alatti életminőségének javulását is 

eredményezné (3. ábra).  

 

Receptor

Irányító molekula

Szabad hatóanyag

Receptor-közvetített
endocitózis

Vezikula
Lizoszóma

Endolizoszóma Endoszóma

Hatás helye

 

3. ábra: Hatóanyagok sejtbe jutása és az irányított tumorterápia 

A hatóanyagok irányító molekulákhoz konjugálásával a szelektív sejtbejutás valósulhat meg. A konjugátumok 

metabolizálódásával (pl. lizoszómákban) felszabadulhat a hatásért felelős szabad hatóanyag vagy származéka. 
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Ilyen tumorspecifikus receptorok lehetnek az ún. peptid receptorok, melyek ligandumai adott 

szekvenciájú peptid(ek).[23] Mivel ezek a peptidek gyakran kiemelkedő affinitással 

rendelkeznek akár a nanomolos tartományban is, ezért hordozóként, kis mennyiség használata 

is elegendő lehet belőlük a kívánt hatás kiváltásához. Kötődésük és aktiválásuk után a ligand-

receptor komplex internalizálódhat és a sejtben a hatóanyag is felszabadulhat, amennyiben 

megfelelő távtartót, ún. linkert/spacert is beépítettek a molekulába.[24] Az így kialakított 

peptid-hatóanyag konjugátumok a szelektivitáson kívül, számos egyéb előnnyel is bírnak a 

szabad hatóanyaghoz képest, pl. 

• megnövekedett oldékonyság 

• hatóanyag hosszabb féléletideje  

• stabilitás növekedés a szervezet degradációs folyamataival szemben  

• szélesebb terápiás ablak 

• multidrog rezisztencia kialakulásának elkerülése 

• bizonyos esetekben jobb sejtbejutási képesség 

A célozható receptorok száma azonban korlátozott, ezért a nagyobb peptid-hatóanyag dózis 

alkalmazásával nem feltétlenül növelhető tovább a terápia hatékonysága. Erre a problémára 

megoldást jelent a kombinált terápia. Ennek során a tumorsejteken több specifikus receptort 

támadunk egyidejűleg így növelve a hatékonyságot, elkerülve a mellékhatások jelentkezését. 

Ez azt jelenti, hogy két különböző célzó molekulához (receptor ligandumhoz) kapcsolunk 

azonos, vagy még inkább különböző hatóanyagot, amelyek együttes alkalmazásával a hatás 

additív vagy szinergista növekedését érhetjük el. Ilyen, kombinált tumorterápiára alkalmas 

irányító peptidek lehetnek például hormon peptidek, vagy az én munkám szempontjából 

érdekes RGD (arginin-glicin-asparaginsav) és NGR (aszparagin-glicin-arginin) motívumot 

tartalmazó peptidek.[18]  

2.2.4.1. Az RGD-integrin receptorok és szerepük a tumorok kialakulásában 

A sejt és környezete közti kapcsolatot, kommunikációt az ún. adhéziós receptorok teszik 

lehetővé. Ezek a fehérjék egyfajta mátrix receptoroknak is tekinthetőek, amelyek megteremtik 

az extracelluláris mátrix (ECM) komponensei és a citoszkeleton közötti kapcsolatot. Bár 

számos sejtfelszíni adhéziós receptor ismert, mégis a legjelentősebb receptor család ezek 

közül az integrineké.  

Az integrinek, mivel sejt-sejt és sejt-ECM kapcsolatokat szabályoznak, az „átlagos” 

sejtfelszíni receptorokhoz képest lényegesen nagyobb számban expresszálódnak (10-100-
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szor). Fontos különbség még, hogy ligandumaikat kisebb affinitással kötik meg, így a sejtek 

képessé válnak az ECM komponenseinek dinamikus megkötésére és elengedésére, ami 

lehetővé teszi a sejtmigrációt.[25]   

Az integrinek két, egymással nem kovalensen kapcsolt α- és β- alegységből felépülő 

heterodimer receptorok. Mind az alfa, mind a béta alegység rendelkezik kiterjedt 

extracelluláris szakasszal, transzmembrán résszel és rövid intracelluláris doménnel, amelyen 

keresztül szignál transzdukciós folyamatokat szabályoznak.  

Az emberi genomban 18 α- és 8 β-alegység kódját azonosították eddig és jelenleg 24 fajta α/β 

kombinációjú integrin ismert.[26] Az integrineket családokba soroljuk a szerint, hogy mi a 

preferált ligandumuk. A lehetséges alegység párokat és a családokat a 4. ábra mutatja. 

 

 

4. ábra: Az interinek csoportosítása alegység összetételük és preferált ligandumaik alapján [27] 

 

Az, hogy az adott integrin milyen ligandumra szelektív, csakis a receptort felépítő α- és β-

alegységtől függ. Az extracelluláris mátrix komponensei közül a leggyakoribb ligandumok a 

fibronektin, vitronektin, kollagén és a laminin. Mivel mind az α-, mind a β-alegység 

extracelluláris szakasza Ca2+ illetve Mg2+ kötő doménekben gazdag, ezért az integrinek 

ligandumhoz kötődése az extracelluláris térben található Ca2+ és Mg2+-ionoktól is nagyban 

függ. A kétszeresen pozitív töltésű ionok megfelelő doménekhez való koordinálódásával az 

alegységek térszerkezete stabilizálódik, és az integrin képessé válik a ligandum kötésére (ún. 

http://0-www.ncbi.nlm.nih.gov.www.elgar.govt.nz/bookshelf/br.fcgi?book=mboc4&part=A4754&rendertype=def-item&id=A4895
http://0-www.ncbi.nlm.nih.gov.www.elgar.govt.nz/bookshelf/br.fcgi?book=mboc4&part=A4754&rendertype=def-item&id=A4895
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aktív forma). A kötött ion típusa továbbá befolyásolhatja a ligandumhoz való affinitást, 

specifitást.[28] Felépítéséből és ligandumkötő képességükből fakadóan tehát az integrinek ún. 

kétirányú receptorok, azaz „inside-out” valamint „outside-in” információáramlást tesznek 

lehetővé.[29, 30]  

Mindazonáltal, mint a legtöbb adhéziós molekula, az integrinek is több funkcióval 

rendelkeznek. A sejtfelszínen lévő számos receptorral képesek együttműködni (crosstalk) 

különböző sejtszintű válaszokat váltva ki. Ezért fontos szerephez jutnak olyan jelátviteli 

folyamatokban, amelyeken keresztül például a sejtek alakját és mobilitását szabályozzák. 

Tumorok kialakulása és fennmaradása szempontjából az ún. RGD integrin család pár tagjának 

jut kiemelt szerep. Az RGD integrinek, szelektíven képesek felismerni és kötni olyan 

ligandumokat, melyek az Arg-Gly-Asp tripeptidet tartalmazzák. Az RGD szekvencia 

egyszerre az α- és a β-alegység adott részeihez kötődik: az Arg az α-alegység egy β-propeller 

doménjének aktív zsebébe, az Asp pedig a β-alegység von Wilebrand factor doménjébe. 

Ebből kifolyólag számos közös ligandumuk van az RGD integrineknek, de a ligandumok 

iránti affinitás egyfajta rangsort mutat, ami tükrözi az adott peptidben/fehérjében az RGD 

szekvencia konformációjának illeszkedését az α/β-alegységek aktív zsebeibe.[26] Ilyen 

természetes ligandumaik lehetnek az ECM alkotóelemei pl. a fibronektin, vitronektin, 

oszteopontin, laminin, amelyekben egy vagy több RGD szekvencia részlet megtalálható.[31] 

Számos rákos megbetegedés esetében találtak korrelációt a tumor stádiuma, előrehaladottsága 

és az αvβ3, αvβ5, αvβ6 és α5β1 RGD-integrinek expressziója között.[32] A téma szerteágazósága 

miatt ebben a dolgozatban csak az αvβ3 és az αvβ5 integrinek szerepét részletezem a tumoros 

megbetegedések kialakulásában és fennmaradásában. 

• Tumor vaszkularizáció és neoangiogenezis 

Ahogy az korábban már említésre került (2.1. fejezet) a tumorok érhálózatának 

kialakulása, az endothel sejtek aktiválása pl. növekedési faktorokkal, egy sarkalatos 

pontja a tumorok fejlődésének. A tumor vaszkularizációhoz pedig elengedhetetlenek 

az αvβ3 és az αvβ5 integrinek. 

Ismert, hogy míg számos integrin a felnőtt emberi szervezetben gyakorlatilag 

mindenhol megtalálható, addig az αvβ3 nagy mennyiségű expressziója az aktivált 

endothel sejtek általános jellemzője, és mint ilyen, a regenerálódó és/vagy patológiás 

szövetek tipikus markere.[33] Bár az αvβ3 expressziója minden angiogén endothel sejten 

megfigyelhető, de az angiogén jelátviteli folyamatokban a pontos részvétele egyáltalán 
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nem volt egyértelmű. Specifikus antagonisták és antitestek bevonásával igazolták, 

hogy két citokin-függő angiogenezis útvonal létezik, amit aszerint különíthetünk el, 

hogy az αvβ3 vagy az αvβ5 integrinek jelenlétét igényli. Az angiogenezist, amelyet 

olyan növekedési faktorok jelenléte váltott ki, mint pl. a FGF vagy a TNFα, αvβ3 

integrinek jelenlétét igénylik. Viszont amelyiket vaszkuláris endothel növekedési 

faktor (VEGF) idéz elő, αvβ5 receptort igénylenek.[34] Igaz, hogy mind a β3- mind a β5-

alegység citoplazmába nyúló szakaszán keresztül a Ras/Raf/MEK/Erk útvonalat 

aktiválja és ezáltal mindkét integrin végül közrejátszik az angiogenezisben, de mégis 

jelentős különbség fakad ebből. Míg az αvβ3 aktiválása az intrinszik apoptózistól 

(mitokondriális útvonalon bekövetkező apoptózis), addig a αvβ5 integrin az extrinszik 

apoptózistól (halál ligandok aktiválta útvonal) védi meg a sejtet.[35] 

Az aktivált endothel sejteket tovább segíti, hogy az αvβ3 integrin angiogén hajszálerek 

felszínén a mátrix metalloproteáz-2-vel (MMP-2) együtt lokalizálódik, kölcsönhatnak, 

melynek eredményeként megindul a sejt általi kollagén degradáció, így az ECM 

átrendeződése, azaz lehetővé válik a sejtmigráció.[36] 

• Tumorsejtek migrációja és inváziója, metasztázisok kialakítása 

Az αvβ3 és az αvβ5 integrin receptorokat számos rákos megbetegedés malignus 

transzformációjával, növekedésével, inváziós és áttétképzési képességével hozták 

összefüggésbe.[37,38,39] 

Jelentős szerepük ezekben a funkciókban részben abból fakad, hogy az αvβ3 receptor 

képes megkötni az ECM-ben lévő szubsztrátjait, ennek révén pedig lehetővé teszi a 

tumorsejtek migrációját, áttétek kialakulását. Az αvβ3 integrin nagymértékű 

kifejeződése oszteopontin hatására még inkább lehetővé tette a csontokban megjelenő 

metasztázisok megjelenését.[40] 

Továbbá tumorsejteknél is megfigyelhető az αvβ3 integrinek és proteolítikus enzimek (pl. 

MMP-2) kolokalizációja. Ez arra utal, hogy az integrin receptorok képesek ezeknek a proteáz 

enzimeknek az aktivitását befolyásolni, finomhangolni, valószínűleg a receptorok 

recirkulációs sebessége (sejtfelszínre kerülése/endocitózisa) által.[41] 

Ezt igazolja a glioblasztomák invazív szélénél tapasztalt magas αvβ3 integrin expresszió, mert 

ugyanitt a fibronektin szintje is megemelkedett, ami megnövekedett sejtmotilitásra és 

apoptózis elleni rezisztenciára utal.[31] Hasnyálmirigy ráknál hasonló jelenségre derült fény: 

αvβ3 megnövekedett mennyisége emelkedett MMP-2 szinttel járt együtt és összefüggést 
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mutatott a nyirokcsomókba, csontokba való áttétképzés valószínűségével. Mindez az ECM 

fokozott degradációjára vezethető vissza, ahol az αvβ3 ECM szubsztrátokkal (laminin, 

fibronektin, oszteopontin) való kölcsönhatása révén képes a sejtmigrációt elősegíteni.[42] 

Szemben az αvβ3 integrinnel, az αvβ5 által szabályozott folyamat egyedülálló módon járul 

hozzá a tumorsejtek invazív és metasztatikus képességéhez. A αvβ3 receptor segítségével a 

tumorsejtek képesek spontán migrációra, azonban epitél növekedési faktor (EGF) vagy 

inzulinszerű növekedési faktor (IGF) jelenlétében ezek a folyamatok az αvβ5 integrinen 

keresztül történnek. Mindezek együtt mutatnak rá arra, hogy az αvβ5 receptor kritikus szerepet 

tölt be tumorsejtek inváziójában és metasztázis képzésében, de nem a primer tumor 

növekedésében.[43,44,45] 

2.2.4.2. CD13 receptor és szerepe a tumorok kialakulásában 

Az aminopeptidáz N enzim (APN vagy CD13 receptor, alanil peptidáz) egy erősen glikozilált 

160 kDa tömegű transzmembrán protein, amely a Zn2+-függő metallopeptidázok, ún. M1 

családjába tartozik. Erre a proteáz családra a His-Glu-Aaa-Aaa-His konzervált szekvencia 

jellemző az aktív centrumában, ahol a két hisztidin és a glutaminsav hármasa a Zn2+ kötéséért 

felelős.[46,47]  

A szervezetben széles körben elterjedt, sok szövetben, szervben megtalálható (pl. vese, 

vékonybél, idegszövetek) és számos sejt expresszálja (pl. vaszkuláris eredetű endothel sejtek, 

astrocyták, pericyták, T-sejtek).[48,49,50,51,52] Ugyanakkor fontos szerepet tölt be tumorsejtek 

áttétképzésében, az apoptózis elkerülésében és a tumor angiogenezis során. [53,54,55] 

Sokfajta funkcióját mind az egészséges szervezetben, mind pedig a tumorok kialakulásában 

azért tudja betölteni, mert számos izoformája létezik, különböző ligand szelektivitással. Az 

izoformák egymástól a receptor glikolizáltsági helyeiben és mértékében térnek el.[56-59] Ez 

nyújhat magyarázatot arra, hogy az APN hogy játszhat egyszerre szerepet pl. 

sejtdifferenciálódásban, angiogenezisben, sejtmotilitásban, koleszterin anyagcserében, tumor 

proliferációban vagy fagocitózis indukcióban.[60-63] 

Szerkezetét tekintve az aktív APN hét doménre tagolódik, ahol az I domén az intracelluláris 

térben a szignál transzdukciókért felelős. A membránt áthidaló α-hélix alkotja a II domént. A 

III domén az extracelluláris térbe nyúlik, ezen a szakaszon lehetséges az O-glikozilálódás. A 

következő, IV doménen, a receptor egyik N-glikozilásra alkalmas szakasza található. Az V és 

VI domén alkotja a katalitikus részt, amely a Zn2+ megkötéséért felelős, ezáltal pedig az 
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enzimaktivitás szempontjából elengedhetetlen. Az APN utolsó, C-terminálisát magába foglaló 

szakasz a VII-dik domén. Ez az α-hélixekben gazdag szakasz felelős a biológiai aktivitáshoz 

szükséges nemkovalens kötésű receptordimerek kialakításáért.[56]   

 Az APN szerkezete folytán többfajta módon 

hathat a környezetére: képes proteázként viselkedni 

vagy más receptorokkal való kölcsönhatásba lépve 

képes szignál transzdukciós útvonalakat aktiválni 

(5.ábra). 

Az APN tumorgenezis szempontjából talán 

legfontosabb tulajdonsága - melyről nevét is kapta- 

a proteázaktivitása. Képes peptidek, proteinek, 

amidok vagy akár arilamidok N-terminális 

aminosavának lehasítására. Elsősorban apoláris 

aminosavval kezdődő peptidek, proteinek 

degradációját végzi. Bár az alanin a preferált 

aminosav, ez nem jelent kizárólagosságot, mert az 

APN nem szelektív.[64] Peptidáz funkcióján 

keresztül számos folyamatot befolyásol, melyek 

döntő fontosságúak a tumorsejtek inváziója vagy 

proliferációja szempontjából:  

• Tumorsejtek inváziója és az extracelluláris mátrix degradációja 

A kutatók már korán felfigyeltek az APN expressziója, enzimaktivitása és számos 

tumor sejtvonal invazív hajlama közötti korrelációra.[60,65-68] Számos rákos 

megbetegedésnél (pl. bőr, petefészek, pajzsmirigy, tüdő, gyomor, vastagbél, vese, 

csontot és prosztatát érintő tumorok) megfigyelhető, hogy az APN túlexpresszálódik 

vagy enzimaktivitása torzul/módosul.[60,69-74] Az APN inváziót segítő szerepe proteáz 

tulajdonságához köthető, hiszen képes az ECM degradációjára.[53,75] Mindazonáltal, 

egyes kutatások arra engednek következtetni, hogy az APN proteáz aktivitása révén 

szerepet játszik a sejtmigrációhoz elengedhetetlen membránproteinek egymással való 

kölcsönhatásában, mozgásában és irányításában.[76] 

• Tumor proliferáció 

Számos sejtvonalon bizonyították, hogy az APN jelenléte a tumorban és/vagy a tumor 

sztrómában korrelál a sejtproliferációra való hajlammal.[58,77,78] Nagy valószínűséggel, 

Ligandum

• Proteáz aktivitás (sejtmotilitás, tumorsejt 

invázió, proliferáció)

• Jelátvitel (angiogenezis, adhézió)

• Endocitózis (koleszterin anyagcsere)

5. ábra: Az aktív APN homodimer funkciója és 

hatásmechanizmusai 
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mint proteáz van jelen ezekben a folyamatokban is. Ezt támasztják alá azok a 

kutatások, melyekben a CD13 enzim aktivitását gátló kismolekula (bestatin) 

sejtproliferációra gyakorolt hatását vizsgálták. Humán promielocita leukémia (HL-60) 

sejteken végzett kísérletben azt találták, hogy a bestatin koncentrációja fordítottan 

arányos a HL-60 sejtek növekedési ütemével. Érdekes talán megjegyezni, hogy 

ugyanebben a kutatásban azt is megfigyelték, hogy a bestatin adagolását követő első 

órában hirtelen megemelkedik a membránban a CD13 receptorok száma, ami arra utal, 

hogy azok a citoplazmában is jelen vannak. A kezelést követő harmadik órában 

viszont elkezdett jelentősen csökkenni membránkötött CD13 mennyisége, ami pedig 

endocitózisra utal.[78] Más tanulmányban a CD13 magas szintjét leukémia-sejtek 

apoptózis rezisztenciájával hozták összefüggésbe. Bestatinnal végzett kezelés hatására 

a sejtek elvesztették ezt a képességüket, így ez a folyamat is valószínűleg az 

enzimaktivitással kapcsolatos. Azonban a bestatin intracelluláris koncentrációja 

korrelált a sejtproliferáció gátlásával, ami viszont nem CD13-hoz kapcsolódó 

mechanizmusra utal.[79] Hangsúlyozni kell azonban, hogy bár a bestatin 

hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, mégis a CD13 enzimaktivitását gátló 

antitestekkel vagy „APN knockdown” tumorokkal végzett kísérletek igazolták a 

korábban említett megfigyeléseket.[53] 

 

A CD13 tumorgenezis szempontjából másik fontos funkciója, hogy szabályozni képes 

bizonyos szignál transzdukciós kaszkádokat. A CD13 citoplazmába nyúló farok része (I. 

domén) rendkívül rövid, csupán 9 aminosavból áll, és nem tartalmaz ismert szignál 

szekvenciát. Ezért jelenleg úgy tartják, hogy az APN szignáltranszdukciós képessége 

„segédreceptorokhoz” kötött. Számos proteinről ismert, hogy kölcsönhat az APN receptorral, 

mint pl. galectin-3, galectin-4, RECK és az L6 antigén.[80-83] Mindamellett, hogy 

szubsztrátjainak bekötődése nem idézi elő szignálok direkt elindítását, de elősegítik a 

jeltovábbítást. A receptor-ligand komplex kialakulása ugyanis segíti a CD13 receptorok 

dimerizálódását, ami szükséges ahhoz, hogy más receptorokkal kölcsönhatás alakuljon ki. A 

proteáz ligandumok hatására az APN „érzékenyebb” lesz a jelátviteli folyamatok 

elindítására.[84] A CD13 szignál transzdukciós folyamatainak elsősorban a tumorok és a tumor 

sztróma angiogenezise során jut kiemelt szerep.  

Az extracelluláris peptidázok általában 3 féle mechanizmussal vesznek részt az 

angiogenezisben: (i) az ECM degradációjával; (ii) olyan peptidek 
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létrehozásával/aktiválásával, melyek angiogének vagy anti-angiogének; (iii) az intracelluláris 

szignálok modulációja által növekedési és/vagy angiogén faktorokkal. A CD13 receptor 

ebben sem kivétel. Szerepét a hajszálerek kialakításában, az angiogenezis markereként 

részletesen tanulmányozták már.[85] Valószínűsíthető, hogy a sejtproliferációra gyakorolt 

hatását részben az angiogenezisben játszott szerepe révén fejti ki. Egy kutatás szerint ugyanis 

hipoxia (oxigénhiány) és angiogén faktorok jelenléte CD13 expressziót indukált vaszkuláris 

endothel sejtekben. Az enzimaktivitást gátló anyagok ebben az esetben magát az 

angiogenezist, a hajszálerek kialakulását gátolták, nem pedig a sejtproliferációt in vitro 

körülmények között.[55] Szintén ezt látszik igazolni, hogy CD13 „knockout” egereket 

vizsgálva drasztikus neovaszkularizáció csökkenést tapasztaltak a retinában hipoxiás 

körülmények között. Növekedési faktorok hatására szintén lényegesebben kisebb mértékű 

angiogén válasz volt megfigyelhető. Ebben az esetben azt találták, hogy az APN szignál 

transzdukcióját a korábban már említett galectin-3 nagyban befolyásolja.[86] 

Láthatjuk tehát, hogy az APN sokrétű funkciója révén számos humán tumor növekedésével 

összefüggésbe hozható, és ezért a tumor terápiák ígéretes célpontja lehet. 

2.2.4.3. Az NGR peptidek 

Fág könyvtárakat régebb óta használnak olyan új peptidszekvenciák felfedezéséhez, amelyek 

különböző patológiás szövetekben megtalálható fehérjékkel, receptorokkal képesek 

szelektíven kölcsönhatásba lépni. In vivo rendszereken vizsgált fág könyvtárak pedig lehetővé 

tették olyan motívumok kiválasztását, amelyek szelektívek a tumor-asszociált hajszálerekre, 

ezáltal pedig a neopláziás szövetekre. Az NGR szekvenciát tartalmazó peptidek ilyen 

módszerrel azonosított ligandumok. Felfedezésük új, nem RGD szekvenciát tartalmazó RGD 

integrin szelektív peptidek kereséséhez köthető. 

Az első NGR peptidet (NGRAHA) α5β1 integrinre szelektív fág könyvtárból választották ki 

számos RGD szekvencia mellett. A kutatók ekkor még integrin szelektivitást feltételeztek, 

mert az NGRAHA képes volt egyaránt gátolni az αvβ3 és az αvβ5 függő sejtadhéziót.[87] Mivel 

azt tapasztalták, hogy a ciklizált RGD szekvenciák akár 10-szer szelektívebben kötődtek adott 

integrin receptorokhoz, mint a lineáris peptidek, ezért a kutatás következő lépésében ciklikus 

peptideket tartalmazó fág könyvtárakat használtak.[88,89] Így újabb nyolc, nagy affinitású 

diszulfid-hídon keresztül ciklizált NGR peptidet fedeztek fel.[87] Másik, αvβ3 integrin receptort 

célzó, in vitro fág könyvtárakon alapuló szelekciós kísérlet számos további lineáris NGR 
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motívumot tartalmazó peptidet eredményezett (pl. NGRIPD, TNGRGP, NGRSFR, RSRNGR, 

NGRNTV)[90] 

Egy későbbi kísérlet során, amelyben szintén tumorok érrendszerét kívánták szelektíven 

célozni, in vivo rendszeren használt fág könyvtárból a CNGRCVSGCAGRC peptidet találták 

a leghatékonyabb nem RGD motívumú peptidnek. Ez a peptid szelektíven leszorítható volt a 

legrövidebb biológiailag aktív, ciklikus származékával, a ciklo[CNGRC] segítségével. A 

korábban azonosított CVLNGRMEC és NGRAHA szintén szelektíven lokalizálódott a 

tumorokban. A későbbiekben azonban kompetíciós vizsgálatok révén fény derült arra, hogy 

az NGR és az RGD szekvenciát tartalmazó peptidek két különböző receptorra szelektívek, 

melyek mindegyike nagy mennyiségben kifejeződik a tumorok érhálózatában.[91] Az RGD 

motívumú peptidek az αvβ3 és αvβ5 integrinek ligandumai, míg az NGR szekvenciájúak egy 

Aminopeptidáz N membránkötött enzim (APN, CD13) tumorokban megjelenő izoformájára 

volt szelektív.[92] Annak, hogy kezdetben mégis miért hitték a kutatók integrin antagonistának 

az NGR peptideket egy molekuláris átalakulás lehet a magyarázata. Ugyanis az NG 

szekvenciájú peptidek hajlamosak egy deaminálódási lépésen keresztül szukcinimid-gyűrű 

zárására majd hidrolízis során annak felnyílására. Ennek eredményeként -aszpartil és - 

vagy más néven izoaszpartil (DGR és izoDGR) származékok keletkeznek.[93] A termékek 

jellemzően 1:3 arányban keletkeznek, de ezt befolyásolják a szekvenciamotívummal 

szomszédos aminosavak és az adott peptid másodlagos térszerkezete.[94-97] Az átalakulást 

elősegíti a környezet enyhén lúgos pH-ja, sók jelenléte és magasabb hőmérséklet. A 

szukcinimid-gyűrű kialakulása más aszparagint követő aminosavak esetén is előfordulhat, de 

ha az aszparagint glicin követi ez az átalakulás sokszorosan könnyebben lejátszódik a 

térgátlás hiánya miatt, mint más aminosavak esetén.[98,99] 

A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy az izoaszpartil (izoDGR)-származék potens 

liganduma az RGD-integrin receptoroknak (αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8, α5β1), amelyek 

nélkülözhetetlenek a tumorsejtek inváziójához és új metasztázisok képzéséhez (6. ábra).[100] 

Ezek alapján megállapítható, hogy az RGD integrinek mellett a CD13 receptor is jó célpontja 

lehet az irányított tumorterápiának. Továbbá az itt bemutatott eredmények azt mutatják, hogy 

az RGD, NGR és izoDGR szekvenciát tartalmazó peptidek jó irányító molekulák lehetnek 

hatóanyag szállító rendszerekben. Jelenleg csak pár lineáris illetve ciklikus NGR peptidet 

használnak gyógyszermolekulák és nanorészecskék antitumor hatásának növelése céljából 

[101]:  
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RGD-integrin

 

6. ábra: Szukcinimid-gyűrűzárás/felnyílás 

A kiindulási NGR-peptid és a keletkező izoDGR származék 

 

 

• CNGRC, GNGRG: megfelelő hordozómolekuláknak bizonyultak a tumor nekrózis 

factor-α (TNFα), interferon-γ (IFNγ) konjugátumaiban, de liposzómákba zárt 

doxorubicin és Pt-komplexekkel alkotott származékai is ismertek. Felhasználták 

radioizotóp jelölt konjugátumaikat PET (foton emissziós tomográfiára céljából) 

valamint SPECT (single-photon-emission computed) képalkotó módszerekhez.[102-110] 

Összehasonlítva azonban a ciklo[CNGRC]-t és a lineáris GNGRG-t, elmondható, 

hogy a ciklikus variáns nemcsak nagyobb affinitással kötődik a CD13 receptorhoz, de 

lényegesen jobb stabilitással is rendelkezik.[111] Mindazonáltal a diszulfid-híd 

kialakítása és a ciklikus NGR peptidek liposzómák vagy nanorészecskék felszínéhez 

kötése nem könnyen kivitelezhető feladat. Ezért, mind a mai napig főleg a kevésbé 
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szelektív, lineáris NGR peptideket használnak irányító molekulaként 

nanorészecskékbe zárt kemoterapeutikumok célbajuttatására.[112] 

A származékok közül ki kell emelni a [CNGRC]GG-TNFα konjugátumot, amelyben a 

ciklikus NGR peptid a C-terminálisán keresztül, két glicin beépítésével van a TNFα 

citokinhez kapcsolva (a konjugátumot expressziós módszerrel állítják elő). Ez a 

konjugátum olyan szelektívnek és hatékonynak bizonyult, hogy jelenleg klinika III 

fázisban vizsgálják.[113] Röntgendiffrakciós eredmények és elméleti kémiai számítások 

alapján a konjugátum hatékonysága abból fakad, hogy a TNFα az NGR peptid C-

terminálisán keresztül van kapcsolva. Az N-terminális és az APN kölcsönhatása révén 

ugyanis stabilizálódik az NGR peptid, ami a kiemelkedő szelektivitást és 

hatékonyságot eredményezi.[114]  

• KNGRE: Negussie és munkatársai előállítottak egy “fej-oldallánc” (head-to-side-

chain) típusú ciklo[KNGRE]-NH2 peptidet, ahol a peptid N-terminálisa és a 

glutaminsav oldalláncának karboxilcsoportja között alakítottak ki savamid-kötést. Az 

így létrehozott gyűrű mérete ugyanakkora volt (17 atomot tartalmazó), mint a 

diszulfid-hidas ciklo[CNGRC] esetében. Céljuk az volt, hogy olyan NGR motívumot 

tartalmazó peptidet hozzanak létre, amely rendelkezik azzal a stabilitással, ami 

képessé tenné szabad vagy liposzómába csomagolt gyógyszermolekulák célzását 

is.[115] A ciklo[KNGRE]-NH2 alkalmazása lehetővé tette továbbá, hogy a hatékonyság 

csökkenése nélkül, különböző komponenseket kapcsoljanak a Lys oldalláncához. A 

ciklo[KNGRE]-NH2 3,6-szor nagyobb affinitást mutatott CD13 pozitív sejtekre, mint 

a lineáris KNGRG variáns. 

 

A fentebb felsorolt példák rámutatnak az NGR peptidek irányított tumorterápiában való 

alkalmazhatóságára. Továbbá figyelembe véve az NGR/izoDGR átalakulást lehetőség nyílik 

egyidejűleg két olyan receptor támadására is, melyek szerepet játszanak a tumor 

vaszkulaizációban és a metasztázisok kialakításában. A megfelelő NGR szekvenciák 

megválasztásával pedig „finomhangolhatóvá” válhat, hogy integrin receptoron vagy CD13 

receptoron keresztül történik-e a célzás.[116] 
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2.3. A peptidszintézis elmélete 

2.3.1. A szilárdfázisú peptidszintézis 

A peptidek aminosavakból történő előállításának két módja ismeretes, az oldatban történő és a 

szilárdfázisú szintézis. Az oldatban végzett peptidszintézis, melyet ma már egyre ritkábban 

alkalmaznak, kis peptidek lépésenkénti szintézisére, illetve nagyobb tagszámú peptidek 

fragmenskondenzációjakor alkalmazható, kevésbé hatékony, időigényes eljárás. A technika 

továbbfejlesztését az 1962-63-ban Merrifield által javasolt szilárdfázisú peptidszintézis 

jelentette, mely lehetővé tette a közepes és nagy tagszámú peptidek hatékony előállítását.[117] 

Napjainkra ez az eljárás jelentős mértékben továbbfejlődött, automatizálhatóvá vált. 

Széleskörű elterjedéséhez tagadhatatlanul hozzájárult a nagy hatékonyságú 

folyadékkromatográfia (High Performance Liquid Chromatography vagy High Pressure 

Liquid Chromatography, HPLC) megjelenése is, amely segítségével a kívánt termék könnyen, 

hatékonyan elválasztható. 

A szilárd hordozón (polimer gyantán) végrehajtott peptidszintézis alapelve, hogy a peptid C-

terminálisán lévő aminosav karboxilcsoportját a szintézis kezdetén kovalens kötéssel a 

gyantához kapcsolják. A peptid felépítése, az oldatban végzett szintézishez hasonlóan, 

történhet aminosavanként (stepwise), vagy a konvergens szintézis módszerével, amikor is 

hosszabb védett, vagy részlegesen védett peptidláncokat kapcsolnak össze a gyantán 

fragmens-kondenzációval.[118]  

Lépésenkénti szintézis során lényegében két alapműveleti elem ismétlődik minden 

hosszabbítási ciklusban. Az első lépés során eltávolításra kerül az oldalláncain védett, 

hosszabbítandó peptid N-terminálisán lévő védőcsoport (átmeneti amino-védőcsoport), majd 

második lépésben megtörténik az N-terminálisán védett, aktivált aminosav hozzákapcsolása a 

peptid szabaddá vált aminocsoportjához. A növekvő peptidlánc a szintézis során végig a 

gyantához kötve marad, így a reagensfelselegek, melléktermékek és az oldószerek feleslege 

egyszerű szűréssel eltávolítható a gyantához kötött peptid mellől. A folyamatot az 7. ábra 

szemlélteti.  

A módszer hátránya, hogy bár a reagens feleslegek könnyen eltávolíthatóak, az előállított 

peptid izolálására csak a gyantáról való hasítás után nyílik lehetőség. Tehát a szintézis során 

nincs mód az intermedierek tisztítására. Ezért a hibás szekvenciák számának minimalizálása 

érdekében az egyes kapcsolási lépéseknek közel 100%-os kitermeléssel kell lejátszódniuk. Ez 
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a kapcsolószereknek és egyéb reagenseknek a gyantakapacitáshoz viszonyított, 3-5 

ekvivalensnyi feleslegének alkalmazásával érhető el, valamint szükség esetén a kapcsolásokat 

meg kell ismételni. A reagensek nagy feleslege – szemben az oldatban végzett szintézisekkel 

– szükségessé teszi nem csak az amino- és karboxilcsoportok, hanem az aminosavak többi 

oldallánc funkciós csoportjának védelmét. A szintézis befejeztével lehetőség szerint úgy kell a 

gyantáról lehasítani a peptidet, hogy azzal egy lépésben az oldalláncokat védő csoportokat is 

el lehessen távolítani. 
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7. ábra: A szilárdfázisú peptidszintézis folyamatának ábrázolása 

 

A hasítás után kapott anyagkeverékben a várt terméken kívül egyaránt megtalálhatóak hibás 

szekvenciájú peptidek is, melyek fizikai-kémiai tulajdonságai hasonlíthatnak az előállítani 

kívánt peptidhez. Ezért a tisztítási folyamatban fontos szerep jut a nagyhatékonyságú 

elválasztástechnikai eljárásoknak, mint például a HPLC-nek. 



 

28 

 

2.3.1.1. A szilárdfázisú peptidszintézis stratégiái 

A szilárdfázisú peptidszintézisnek két alapmódszerét különböztetjük meg [119,120]: 

• Boc/Bzl stratégia esetén az épülő peptid N-terminális védőcsoportja, a terc-

butiloxikarbonil-csoport. Lúgokkal és nukleofil vegyületekkel szemben stabil, ám 

rendkívül savérzékeny, ezért eltávolítása közepesen erős savas közegben – 30-50%-os 

(V/V) TFA/DCM oldatban – kivitelezhető. A hasítás után az α-aminocsoport a 

trifluorecetsavval sót képez, ezért az aminocsoportot az átmeneti védőcsoport hasítása 

után semlegesíteni kell. Erre a célra 5-10%-os (V/V) DIEA/DCM oldatát alkalmazzák. 

Mivel az átmeneti védőcsoport eltávolítását savas közegben végzik, ezért a peptid-

gyanta között kialakuló kötést úgy kellett megválasztani, hogy stabil maradjon a 

szintézis során. Ennek megfelelően a peptidet a gyantáról csak erős savval (HF, 

TFMSA, TMSOTf) tudjuk hasítani, amelynek során az oldallánc védőcsoportok is 

lehasadnak. Azonban a savas környezetben alkileződésre és oxidációra érzékeny 

aminosavak (Trp, Met, Cys, Tyr) esetében a módszer csak korlátozottan, a hasítási 

lépések során gyökfogók és redukálószerek használata mellett alkalmazható, és így 

sem mindig kerülhetők el a mellékreakciók. 

• Fmoc/tBu stratégia során az aminosavszármazékok α-aminocsoport védelmét 9-

fluorenilmetoxikarbonil-csoport (Fmoc) látja el, ami szerves szekunder aminok 

segítségével (pl. 20-55%-os (V/V) piperidin-DMF elegye) könnyen eltávolítható. 

Ebben az esetben az oldalláncvédő-csoportoknak bázikus közegben stabilaknak kell 

lenniük. Ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy a szintézis végén az oldalláncvédő-

csoportokat és a peptidet a gyantáról enyhébb savas (TFA) körülmények között 

hasítsuk, így elkerülhetjük a HF használatát és így visszaszoríthatóak az esetleges 

aminosavakban bekövetkező mellékreakciók. Ezért az Fmoc/tBu stratégia – 

ellentétben a Boc/Bzl módszerrel – olyan aminosavak esetében is különösebb 

megszorítások nélkül alkalmazható, amelyek hajlamosak az oxidációra vagy 

alkileződésre (Trp, Met, Cys, Tyr). Szintén előnye ennek az eljárásnak, hogy nagyobb 

variációs lehetőséget nyújt ortogonális védőcsoportok alkalmazására, amely 

ciklopeptidek kialakításánál fontos lehet. Az állandó oldallánc védőcsoportok 

eltávolítását általában a gyantáról történő hasítással (80-95% TFA oldattal) egy időben 

végzik. A hasítás során keletkező reaktív karbokationok miatt gyökfogókat (pl. deszt. 

H2O, fenol, tioanizol) és redukáló szereket (triizopropil-szilán, etánditiol) kell 

alkalmazni.  
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A két stratégia közös pontja, hogy a felkapcsolni kívánt védett aminosav-származékokat 

aktiválni kell. Erre a leggyakrabban in situ aktív észteres aktiválást alkalmazunk. Boc/Bzl 

stratégia esetén az in situ aktív észteres aktiválást leggyakrabban DCC és HOBt elegyével, 

míg Fmoc/tBu technika esetében DIC és HOBt keverékével alakítják ki. 

Összességében azonban, mindig az előállítani kívánt peptid szekvenciája, az aminosavak 

érzékenysége és a rendelkezésünkre álló eszközök (peptidszintetizátor, HF-készülék) 

határozza meg, hogy a lehetséges stratégiák közül melyiket célszerű alkalmazni.  

2.3.1.2. Gyanták  

A természetben előfordulnak peptidek mind szabad karboxil C-terminálissal, mind amidált 

formában. A biológiai vizsgálatok számára sok esetben előnyösebb, ha a vizsgált peptid minta 

C-terminálisa amidált (pl. enzimstabilitás növelése). A szilárd hordozó megválasztásával 

lehetőség nyílik a peptidet amidált C-terminálissal, vagy karbonsav funkcióval szintetizálni. 

A hordozókkal, mint polimerekkel szemben elvárás, hogy jól duzzadjanak az alkalmazott 

oldószerekben, optimális legyen a szűréssebességük, ne lépjenek reakcióba az oldószerekkel, 

a reagensekkel vagy akár az épülő peptidlánccal. Szintén fontos elvárás, hogy a gyantára 

megfelelő funkciós csoportot lehessen kapcsolni, amihez az első aminosav kapcsolható. A 

hatékony szintézis érdekében a peptid-gyanta kötésnek a peptidlánc felépítése során stabilnak, 

ugyanakkor a szintézis végén könnyen hasíthatónak kell lennie. 

A gyanta fontos jellemzője a kapacitás, amely megadja, hogy 1 g gyantán hány mmol peptid 

építhető fel. Az ~1,0 mmol/g kapacitású gyanták a viszonylag rövid peptidek szintézisére 

alkalmasak, míg az alacsonyabb szubsztitúciójú gyantákat az elágazó, illetve hosszú láncú 

peptidek szintézisénél használják a kialakuló térgátlás miatt. Egészen alacsony (0,2-0,3 

mmol/g) kapacitású gyantákat alkalmaznak gyantán történő ciklizálás esetén (ún. pseudo 

dilution). 

A Merrifield által kezdetben alkalmazott gyanta klórmetil funkciós csoportokat tartalmazó 

polisztirol-1,4-divinilbenzol (1-2%) kopolimer (PS-DVB) volt. Az azóta eltelt több mint négy 

évtized során nem csak a szilárdfázisú peptidszintézis módszere, de az alkalmazott gyanták is 

jelentős fejlődésen mentek keresztül, számuk a mai napig is folyamatosan bővül. 

A Boc/Bzl módszernél alkalmazott gyanták, melyekről erős savas hasítással szabad C-

terminálisú peptidek keletkeznek (Merrifield- és PAM-gyanta), nukleofilekkel történő reakció 

után pedig peptidamidok, peptidhidrazidok valamint pepid-észterek állíthatóak elő. Azonban 



 

30 

 

a peptidamidok előállítására leggyakrabban a BHA (benzhidril-amin) és az MBHA (4-metil-

benzhidril-amin) gyantákat használják.[121] 

Az Fmoc/tBu módszernél leggyakrabban alkalmazott gyanták, melyek szabad karboxil 

terminálisú peptideket eredményeznek, a 4-benziloxi-benzilalkohol, a 4-hidroximetil-fenoxi-

ecetsav és a 2-klór-tritil funkciónalizált linkert tartalmazó PS-DVB alapú gyanták. Ez utóbbi 

előnye többek között, hogy a peptid erről a gyantáról igen enyhe savas (10-20%-os ecetsav – 

DCM/MeOH oldat) körülmények között védett formában hasítható. Ezen kívül elterjedt még 

a [4-(2',4'-dimetoxi-fenil-aminometil)-fenoxi] linkerrel módosított MBHA gyanta az ún. Rink 

Amide MBHA gyanta, amely esetében a hasítási reakció peptidamidot eredményez.[122] 

Szintéziseim során Rink-Amide MBHA és Rink-Amide 2CT gyantákat használtam Fmoc/tBu 

módszerhez (8. ábra). Mindkettőt Fmoc-védett formában hozzák forgalomba. 
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8. ábra: Fmoc-Rink Amide MBHA (A) és Fmoc-Rink Amide 2CT (B) gyanta 

 

Érdemes megjegyezni, hogy elterjedtek a polietilénglikol alapú ChemMatrix gyanták is, 

amelyek kiváló duzzadó képességük miatt alkalmasak nagyobb peptidek és aggregálódó, ún. 

„nehéz szekvenciát” tartalmazó peptidek szintézisére.[123] 
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2.3.1.3. A kapcsolás követése 

A szabad aminocsoporttal rendelkező peptidek ninhidrinnel jellegzetes kék színreakciót 

adnak. Ez az ún. Kaiser- vagy ninhidrin-teszt, mely alkalmazható mind kvalitatív, mind 

kvantitatív mérésekre.[124] A módszer érzékenységét mutatja, hogy már 1% elreagálatlan 

szabad aminocsoport jelenléte is az oldat és a gyantaszamcsék intenzív kék elszíneződését 

mutatja. A szín kialakításához 104 0C-os hőmérsékleten 3-5 perc szükséges (9. ábra). 

 

 

 

9. ábra: Egy α-aminosav reakciója ninhidrinnel 

 

A Kaiser-teszt a prolin kivételével az összes természetes aminosav esetén jól alkalmazható. A 

prolin iminosavnak tekinthető (valójában egy szekunder amint tartalmaz), aminocsoportjának 

nitrogénje gyűrűbe zárt, és bár képez adduktot ninhidrinnel, annak színe nem különbözik 

lényegesen a kiindulási oldat színétől. Ezért a prolint követő aminosav felkapcsolódásának 

sikerességéről izatin-teszttel kell megbizonyosodni.[125] Pozitív teszt esetén, tehát ha a 

kapcsolás nem volt teljesen sikeres, a gyantaszemek barna színűek, míg ha a reakcióelegy 

tartalmazza a Kaiser-teszt reagenseit is, akkor vöröses barna gyantaszemeket kapunk.  

2.3.2. Ciklikus peptidek előállítása 

A természetben számos ciklopeptid fordul elő. A ciklopeptidekről általában elmondható, hogy 

szerkezetük merevebb, mint a lineáris variánsoké, ezáltal sok esetben nagyobb receptor 

affinitással rendelkeznek és stabilabbak az enzimatikus lebontásokkal szemben. Ezeket a 

pozitív tulajdonságokat igyekeznek kihasználni, amikor nem természetes peptidekből 

próbálnak hatékony peptidalapú gyógyszermolekulákat előállítani. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy különösen a kis tagszámú, nagyon merev szerkezetű, 5-6 aminosavat 

tartalmazó ciklopeptidek kialakítása a hatás teljes elvesztésével is járhat. Ezért a de novo 
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ciklopeptidek tervezése és hatékony vegyületek előállítása gondos tervezést és sok kísérleti 

munkát igényel.[126]      

A ciklopeptidek szintézisének módját három főbb pont alapján csoportosíthatjuk: 

• Hol történik a ciklizálás: gyantán vagy oldatban? 

• A ciklizálás helye: „head-to-tail” (az N- és C-terminális összekapcsolása), „head-to-

side-chain” (az N-terminális és egy oldallánc karboxilcsoport összekapcsolása), stb. 

• A kialakított kötés fajtája: amid-kötés, diszulfid-híd, tioéter-kötés, oxim-kötés, stb. 

A gyantán történő ciklizálás előnye, hogy a reakcióhoz használt reagensek könnyen, szűréssel 

eltávolíthatóak a peptid-gyanta mellől, ami egyszerűsíti a feldolgozást. Ilyen esetben speciális 

aminosav származékokra van szükség, amelyekről szelektíven eltávolíthatóak az oldallánc 

védőcsoportok (Acm, Mtt-OPp, Dde-ODmab, Aloc-OAll) a többi védőcsoport hasadása 

nélkül, vagy speciális funkciós csoportokat tartalmazó aminosavakat (azid és alkin) kell 

beépíteni, amelyek kemoszelektív ligációs eljárással összekapcsolhatóak. Amennyiben el 

kívánjuk kerülni az intermolekuláris kapcsolatok létrejöttét (ciklodimerek, oligo- és polimer 

láncok) jelentősen csökkentett gyantakapacitással (<0,4 mmol/g) kell dolgozni, ami maga 

után vonja a gyantán előállítható kevesebb anyagmennyiséget. Oldatban végzett ciklizálás 

esetén, a kialakítandó kötés határozza meg, hogy védett vagy részlegesen védett peptidekkel 

kell-e dolgozni az adott ciklopeptid előállítása érdekében vagy lehet-e szabad peptideket 

alkalmazni. Amid-kötés kialakításához teljesen vagy részlegesen védett peptideket 

használunk, értelemszerűen a kapcsolásban részt vevő funkciós csoportok szabadok. A 

diszulfid-híd és az egyéb kemoszelektív módon kialakítható kötések esetén szabad peptidek 

alkalmazhatók. Védett peptidek előállításához speciális gyanták szükségesek, amelyekről 

enyhe körülmények között lehasítható a peptid, de az oldalláncvédőcsoportok érintetlenek 

maradnak (ld. 2-klórtritil gyanta, RinkAmid 2CT). Az oldatban történő ciklizálás során a 

peptid alacsony koncentrációja mellett (0,1-0,3 mmol/mL) jelentősen csökkenthetőek az 

intermolekuláris reakciók, így pl. biciklusok létrejötte, de ebből fakad a módszer hátránya is. 

Azoknál a ciklizálásoknál (amid-kötés kialakítása), ahol kapcsolószereket kell alkalmazni, 

azok nagy feleslegére van szükség (6-12 ekvivalens) a híg peptid-oldatban a megfelelő 

hatékonyságú konverzió elérése érdekében. A kapcsolószerek mennyiségének növelése nem 

mindig eredményezi a ciklizálás eredményességének növelését (szekvenciafüggő) és gyakran 

a reakciók kis kitermelésűek (< 20%). Ugyanakkor a kapcsolószerek nagy mennyiségének 

jelenléte nehezíti a feldolgozást. 
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A ciklizálás módját a szerint különböztetjük meg, hogy a reakció során a peptid N-

terminálisát és C-terminálisát, N-terminálisát és oldalláncát …stb., használjuk fel a gyűrűs 

szerkezet kialakításához.[127] A lehetséges variációkat a 10. ábra mutatja. 

 

„Head-to-tail” ciklizáció
(„Fej-farok” ciklizáció)

„Head-to-side-chain” ciklizáció
(„Fej-oldallánc” ciklizáció)

„Side-chain-to-side-chain” ciklizáció
(„Oldallánc-oldallánc” ciklizáció)

„Side-chain-to-tail” ciklizáció
(„Oldallánc-farok” ciklizáció)

 

10. ábra: Peptidek ciklizálási módjai 

 

A ciklikus peptidek kialakításához használt kötés megválasztása a szekvenciától és a 

kialakítani kívánt gyűrű méretétől függhet. Továbbá a ciklizáláshoz használni kívánt reakció 

szelektivitása, mind pedig az adott szekvencia esetleges mellékreakciói miatt (pl. 

szukcinimid-gyűrű kialakulása, oxidáció) érdemes lehet részben vagy teljesen védett 

peptidekkel dolgozni.  

Doktori munkám során 15-18 atomot tartalmazó ciklikus peptideket és konjugátumaikat 

állítottam elő. Ezen reakciókban diszulfid-, tioéter- vagy amid-kötést alakítottam ki.   
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3. Célkitűzések 

Doktori munkám alapvető célja volt új NGR motívumot tartalmazó, kistagszámú ciklikus 

irányító molekulák kifejlesztése, amelyek felhasználhatók lehetnek ún. „kettős” célzású 

konjugátumok előállítására. Ezért a tervezett munkám menete két nagyobb, de egymásra 

épülő szakaszra különíthető el: 

• Az irodalmi adatok alapján, új, különböző gyűrűméretű, tioéter-kötéssel ciklizált NGR 

peptideket terveztem. A tioéter-kötés bevezetésének célja az volt, hogy az amid- és a 

diszulfid-kötésnél egyszerűbben előállítható, enzimes lebontással szemben stabilabb 

kémiai kötést alkalmazzak a ciklopeptidek kialakítására. Ezeknek a modell 

molekuláknak a célja egyrészt olyan új peptidek feltérképezése, amelyek nagyobb 

affinitással kötődhetnek a CD13 receptorhoz. Másrészt szukcinimid-gyűrűzárásra 

különböző mértékben hajlamos NGR irányító molekulák létrehozása, amelyek az 

APN/integrin „switchen” keresztül, kettős célzásuk révén, irányított tumorterápiára 

alkalmas konjugátumok alapjait adhatnák. 

o A tervezett ciklikus NGR peptideknek vizsgálni kívántam a dezaminálódási 

hajlamát és a keletkező biológiailag aktív izoDGR és inaktív DGR 

ciklopeptidek arányát különböző közegekben. 

o Az eredmények alapján szerkezet − stabilitás összefüggéseket szerettem volna 

felállítani, amelyek prediktálhatóvá tehetik a ciklo-NGR peptidek, mint 

hatóanyag szállító rendszerek tervezését. 

• A stabilitási és térszerkezeti eredményeket figyelembe véve, kívántam kiválasztani 

néhány teljesen eltérően viselkedő (két legstabilabb és két legkevésbé stabil) ciklo-

NGR peptidet, amelyek majd a kialakítandó konjugátumok irányító egységét adják. 

o A kiválasztott ciklikus NGR peptideket kétféle, feltételezhetően sejten belül 

(GFLG) illetve kívűl bomló (GPLGVRG), enzim-labilis spacer beépítésével 

oxim-kötésen keresztül daunomicinnel kívántam konjugálni.  

o Vizsgálni kívántam a konjugátumok stabilitását az in vitro kísérletek során is 

alkalmazott szérumos sejttenyésztő médiumban, abból a célból, hogy reálisabb 

képet kaphassak a biológiai aktivitás okairól. 
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o Továbbá vizsgálni kívántam a konjugátumok viselkedését az adott spacereknek 

megfelelő emésztési körülmények között (lizoszóma preparátum és MMP2 

enzim jelenlétében). 

o A kialakított konjugátumok citosztatikus és citotoxikus hatását terveztem 

vizsgálni CD13 receptor pozitív HT-1080 fibroszarkóma- és CD13 receptor 

negatív HT-29 vastagbél tumorsejteken egyaránt. Annak érdekében, hogy 

prediktálható legyen az NGR motívumú peptid konjugátumok biológiai hatása, 

szerkezet-hatás összefüggéseket kívántam meghatározni, elsősorban a 

szelektivitást illletve a kettős hatást biztosító szerkezeti elemekre fókuszálva.  
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4. Eredmények 

Doktori munkám során az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban folyó, tumorellenes 

hatóanyagok irányított célba juttatásával foglalkozó kutatásokba kapcsolódtam be. A célzott 

tumorterápiával kapcsolatos kutatások nemzetközi szinten is széles körben művelt terület, és a 

támadható célpontok nagy száma miatt sok lehetőséget nyújt a kutatómunkára.  

Kutatásom az Asn-Gly-Arg (NGR) szekvenciát tartalmazó peptidek irányító molekulaként 

történő alkalmazhatóságára irányult. Az NGR peptidek alapvetően a tumorsejteken illetve 

azok vérellátását biztosító új ereken megjelenő CD13 receptor izoformáját ismeri fel. 

Azonban az NGR peptidek egy speciális tulajdonsága, hogy egy dezaminálódási lépés során 

az Asn oldallánca ciklust zárhat a Gly amid-kötésben lévő NH-csoportjával, szukcinimid-

gyűrűt kialakítva. Az így létrejött szukcinimid-gyűrű azonban nem stabil és hidrolízis útján 

elbomlik aszpartil- (DGR) és izoaszpartil-származékká (izoDGR).  

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az izoDGR-származékok viszont kötődnek RGD-integrin 

receptorokhoz, amelyeknek szintén fontos szerepe van a tumorsejtek adhéziójában, 

mozgékonyságában, az új erek képződésében és a metasztázisok kialakulásában. Ezért az 

NGR peptideknek ez a tulajdonsága lehetőséget adhat arra, hogy egy irányító molekula 

segítségével egyszerre több receptort támadjunk, így növelve a hatóanyag – peptid 

konjugátum hatékonyságát. Ezért az NGR peptidek mint irányító molekulák vizsgálata egy 

fontos kutatási terület a célzott tumorterápiában.  

Annak érdekében, hogy a terápiára alkalmas vegyületeket kiválasszuk a peptidek 

szerkezetének megtervezése és a megfelelő szintetikus eljárások kidolgozás mellett nagy 

szerepe van ezen vegyületek kemostabilitás vizsgálatának. Ezért munkámban az irodalomból 

ismert NGR peptidszármazékok mellett új vegyületeket és azok hatóanyag konjugátumait 

állítottam elő, vizsgáltam stabilitásukat kémiai és biológiai körülmények között, amelyek 

segítségével szerkezet – stabilitási és szerkezet – hatás összefüggéseket határoztam meg. 

4.1. Kis tagszámú ciklikus NGR peptidek szintézise, jellemzése 

Az irányító molekulaként használni kívánt kisméretű, ciklikus NGR peptidek tervezésénél az 

irodalomban már leírt két vegyületre (Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 és ciklo[KNGRE]-NH2) 

támaszkodtam. Mindkét ciklopeptid 17 atomot tartalmaz a ciklusban. Az Ac-ciklo[CNGRC]-

NH2 diszulfid-hidat tartalmaz a ciklusban, amely kémiai és biológiai stabilitása nem minden 

esetben megfelelő. Továbbá kialakítása, különösen már egy konjugátum részeként, nem 
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mindig egyszerű. A ciklo[KNGRE]-NH2 peptidben az N-terminális aminocsoport és a Glu 

oldallánc karboxilcsoportja között kialakított amid-kötés zárja a ciklust. Az amid-kötést 

tartalmazó ciklopeptidek kialakításánál általában védett vagy részlegesen védett 

prekurzorokat kell használni, ami bonyolítja a szintézist. Ezért a diszulfid-hídnál stabilabb 

kötést kívántam kialakítani, ami ellentétben az amid-kötéssel, gyorsan, szelektíven és 

hatékonyan tenné lehetővé a gyűrű kialakítását. Tapasztalataink alapján erre kiválóan 

alkalmas a tioéter-kötésen keresztül történő gyűrűzárás.[128] Ennek érdekében a szekvenciákba 

klóracetil-, illetve klór/brómpropil-csoportot és ciszteint, illetve homociszteint építettem be, 

amelyek így lehetővé tették tioéter-kötésen keresztüli ciklizációt. Az új vegyületek 

tervezésénél szempont volt még a kialakított gyűrű mérete is, hiszen annak növelésével, 

illetve csökkentésével szabályozható annak merevsége, ami jelentősen befolyásolja a 

szukcinimid-gyűrűzárásra való hajlamot. Ezért olyan peptideket állítottam elő, melyek 15-18 

atomot tartalmaztak gyűrűikben. Kérdés volt továbbá, hogy az NGR szekvenciával 

szomszédos aminosavak hogyan befolyásolják a szukcinimid-gyűrű kialakulását. Ezeket a 

szempontokat figyelembe véve az alábbi szerkezetű ciklikus NGR peptideket terveztem és 

szintetizáltam (11. ábra).[129] Már most meg kell jegyeznem, hogy a 17 atomot tartalmazó 

tioéter-kötést tartalmazó ciklopeptid előállítására tett kísérlet nem járt sikerrel.  

 

CO-NGRC-NH2

SCH2

Ac-CNGRC-NH2

SS
CO-KNGRC-NH2

SCH2

-KNGRE-NH2 CO-PNGRC-NH2

SCH2

CH2-CO-NGRC-NH2

SCH2

CO-NGRChomo-NH2

SCH2

15 atom a ciklusban

(tioéter-kötés) (tioéter-kötés)

16 atom a ciklusban

(tioéter-kötés)

18 atom a ciklusban17 atom a ciklusban

(amid-kötés) (diszulfid-híd)

CH2-CO-NGRC-NH2

SCH2-CH2

 

11. ábra: Különböző gyűrűtagszámú ciklikus NGR peptidek 
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A peptidek lineáris prekurzorait minden esetben Fmoc/tBu stratégia segítségével szilárd 

fázison (Rink Amid MBHA gyanta) állítottam elő. A gyantáról való hasítás során kapott 

lineáris nyerstermékeket RP-HPLC segítségével tisztítottam. Az izolált lineáris peptidekből, a 

megfelelő körülmények között oldatban végeztem a ciklizálást, majd a reakcióelegy újbóli 

tisztítását követően kaptam meg a kívánt termékeket: 

• Az irodalomban leírt, amid-kötést tartalmazó ciklo[KNGRE]-NH2 peptidet gyantán 

történő ciklizálással állították elő. Munkámban egy másik szintézis utat követtem a 

vegyület előállítására. A lineáris prekurzor szintéziséhez az NGR szekvencia C-

terminálisát adó glutaminsavat Fmoc-Glu(OtBu)-OH származékként kötöttem a 

gyantához, az N-terminálisra pedig Boc-Lys(ClZ)-OH származékot kapcsoltam. A 

gyantáról TFA-val végzett hasítás egy részlegesen védett származékot, a H-Lys(ClZ)-

Asn-Gly-Arg-Glu-NH2 eredményezett. A lineáris származék tisztítása után savamid-

kötést alakítottam ki a Glu oldallánca és a peptid N-terminálisa között („head-to-side 

chain”) BOP reagens segítségével híg DMF oldatban. A reakció elegy feldolgozása 

után eltávolítottam a ClZ védőcsoportot folyékony HF segítségével, így megkapva a 

kívánt ciklikus végterméket. Ezzel a módszerrel sikerült az irodalmi adatnál jobb 

kitermeléssel előállítani a ciklo[KNGRE]-NH2 peptidet. 

• A diszulfid-hidat tartalmazó ciklopeptid prekurzorának előállításához az NGR 

motívumot két cisztein közé építettem be, majd ezt követően acetileztem az N-

terminálist. Annak érdekében, hogy a ciklizálás optimális körülményeit vizsgáljam a 

lineáris peptidet kétféle védőcsoport kombinációval állítottam elő, hogy a diszulfid-

hidat kétféle stratégia alkalmazásával tudjam kialakítani.  

Egyik lehetőségként a tiol-csoportokat Acm-csoporttal védtem, mely savas közegben 

(TFA) Tl(tfa)3 alkalmazásával szelektív diszulfid-híd kialakítását teszi lehetővé. Ilyen 

körülmények között a peptid stabilnak bizonyult és nem volt mellékreakció 

tapasztalható. 

Másik esetben a ciszteinek tiol-csoportjait Trt-csoport védte, amelyek a gyantáról való 

hasításkor egyaránt lehasadtak. Ezt követően enyhén bázikus (0,1 M Tris puffer (pH 

8,1)) körülmények között, levegőn végeztem a ciklizálást. Ilyen körülmények között 

szukcinimid-gyűrűzárást/felnyílást és az aszpartil/izoaszpartil származékok 

megjelenését tapasztaltam, amely az idő előrehaladtával egyre nagyobb százalékban 

volt megtalálható.  
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Ezek alapján egyértelmű, hogy a diszulfid-híd kialakítására az NGR peptidek esetében 

a savas körülmények alkalmazása célszerű. Mivel a későbbi vizsgálatainkban a 

ciklopeptid elég stabilnak bizonyult hasonló körülmények között, esetünkben is 

igazolást nyert, hogy a lineáris NGR peptidek könnyebben alakítják ki a szukcinimid-

gyűrűt, mint a ciklusos variánsok. 

• A 15 és 18 atomos ciklust tartalmazó tioéter-kötésű NGR szárazékok szintézise esetén 

az NGR peptidek C-terminálisára ciszteint építettem be, míg az N-terminálist 

klóracetil-csoporttal módosítottam. Klóracetilezett XNGRC peptideket (X = Ø, Lys, 

vagy Pro) bázikus (0,1 M Tris puffer (pH (8,1)) körülmények között ciklizáltam és 

kvantitatív lejátszódásukhoz kb. 3 órára volt szükség. Ilyen körülmények között csak 

kismértékű átalakulást tapasztaltam. 

• A 16 atomos ciklust tartalmazó NGR peptidet először az N-terminálisra β-haloacil-

csoport beépítésével készítettem el. Azonban a XCH2CH2CO-NGRC-NH2 származék 

szilárd fázison való előállításakor a β-halopropionsavval (klór vagy bróm) végzett 

acilezési reakció nem vezetett az aminocsoportok teljes elreagálásához többszöri 

próbálkozás esetén sem. Így a kívánt prekurzor lineáris terméket alacsony 

kitermeléssel sikerült izolálni. A klóracil-származék ciklizációja lassú volt és jelentős 

dezaminálódás volt megfigyelhető. Ez kevésbé volt jellemző a brómacilezett 

származékra, mivel a ciklizáció 3 óra alatt lejátszódott és így a peptid nem volt 

bázikus körülményeknek hosszú ideig kitéve. 

• Mivel kísérleti tapasztalataim szerint a klóracetil-csoport N-terminálisra kapcsolása 

lényegesen könnyebb, mint a β-halopropionil származék kialakítása, ezért a 16 atomos 

ciklust megpróbáltam úgy is előállítani, hogy homociszteint építettem be a C-

terminálisra és az N-terminálist klóracetileztem. A szintézis és a ciklizálás így jobb 

termeléssel volt kivitelezhető. A ciklizáció a korábbiakhoz hasonlóan 3 óra alatt 

lejátszódott bázikus körülmények között. A két 16 atomot tartalmazó ciklikus NGR 

peptid esetén csak a kén atom ciklusban elfoglalt helyében van különbség (12. ábra). 
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- HCl- HBr

 

12. ábra: A 16 atomot tartalmazó ciklo-NGR peptidek szerkezete 

 

• Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a γ-bróm-butánsav beépítése a 17 tagú gyűrű 

kialaktásának érdekében, nem járt sikerrel. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, 

hogy az aktiváláskor a γ-bróm-butánsavból képződő aktív észter nem elég reaktív. 

 

A ciklopeptideket analitikai RP-HPLC és tömegspektrometria segítségével jellemeztem, az 

adatokat az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: Ciklikus NGR peptidek analitikai jellemzése  

Kód Jelölés Szerkezet 
Mmo 

számított 

Mmo 

mérta 

Rtb 

(perc) 

1 ciklo[KNGRE]-NH2 -KNGRE-NH2
 

583,3 583,4 12,0 

2 Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 
Ac-CNGRC-NH2

SS
 

590,2 590,4 15,8 

3 ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2 
CO-NGRC-NH2

SCH2
 

487,2 487,4 13,2 

4 ciklo[CH2CH2CO-NGRC] -NH2 
CH2-CO-NGRC-NH2

SCH2
 

501,2 501,3 13,0 

5 ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2 
CO-NGRChomo-NH2

SCH2
 

501,2 501,3 13,3 

6 ciklo[CH2CO-PNGRC]-NH2 
CO-PNGRC-NH2

SCH2
 

584,2 584,4 15,3 

7 ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2 
CO-KNGRC-NH2

SCH2
 

615,4 615,4 12,7 

aMonoizotópos; Bruker Esquire 3000+ ESI-MS spektrométer 
b HPLC Knauer, RP-HPLC oszlop: Phenomenex AERIS Peptide 3,6 μm XB-C18 (250 x 4,6 mm); eluensek 0,1% 

TFA/víz (A) és 0,1% TFA/CH3CN−víz (80:20 V/V) (B); gradiens elúció: 0 perc 0% B, 5 perc 0% B, 50 perc 

90% B; áramlási sebesség: 1 mL/perc; detektálás: =214 nm.  
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4.1.2. Ciklikus NGR peptidek stabilitása  

A ciklikus NGR peptidek stabilitásának (szukcinimid-gyűrűzárásra/felnyílásra való hajlama) 

vizsgálata és feltérképezése több szempontból is fontosnak bizonyult. Egyrészt célom volt, 

hogy összefüggéseket tudjak felállítani a peptidek térszerkezete és stabilitása között, amely 

fontos lehet későbbi NGR peptidek tervezéséhez. Másrészt hatóanyag – NGR peptid 

konjugátumok kialakítását is célul tűztem ki, ehhez pedig elengedhetetlen annak ismerete, 

hogy a peptidek a konjugáláshoz használt körülmények között (pl. pufferekben) hogyan 

viselkednek. Ugyanakkor a stabilitás vizsgálatokból információt nyertem arra nézve is, hogy 

adott peptidekből milyen arányban keletkeznek a biológiailag aktív ill. inaktív izoaszpartil- 

illetve aszpartil-származékok. Ez jelentősen segítette a konjugátumok tervezését és 

kialakítását (5.2. fejezet) 

A ciklikus NGR peptidek stabilitását különböző körülmények között vizsgáltam: 

• A liofilizált peptideket 4°C-on való tárolás után  

• Desztillált vízben és különböző pH-jú puffer oldatokban, szobahőmérsékleten 

• Sejttenyésztő médiumban (DMEM, inkomplett médium), 37°C-on 

Az anyagok stabilitását/átalakulását RP-HPLC-vel követtem, és az átalakulásuk mértékét a 

keletkező termékek csúcsának integrálásával (area under the curve, AUC) határoztam meg. 

Mivel a bomlás termékek (aszpartil- és izoaszpartil-származék) molekulatömege azonos, ezért 

a keletkezett új komponenseket tömegspetrometria mellett HPLC-vel, Asp-tartalmú referencia 

vegyületek segítségével azonosítottam.  

Az eredményeim azt mutatják, hogy a ciklikus NGR peptidek liofilizált formában, 4°C-on 

való tárolás esetében legalább 6 hónapon keresztül stabilak maradtak. Szintén nem volt 

bomlás tapasztalható desztillált vízben, vagy enyhén savas körülmények között (HPLC A 

eluens: 0,1% TFA/víz) szobahőmérsékleten, 48 óra alatt.  

A ciklikus peptidek stabilitását három különböző oldatban vizsgáltam. Az enyhén savas 0,2 

M-os NH4OAc oldat (pH 5) az oxim-kötés kialakítására (daunomicin konjugálása) használt 

közeg. A PBS oldat a természetes biológiai körülményeket (pl. véráram) reprezentálja, míg az 

enyhén bázikus 0,1 M Tris puffer (pH 8,1) a diszulfid-híd, illetve a tioéter-kötés 

kialakításához szükséges körülmény. A 2. táblázat a 24 és 48 órás mintavételnél kapott 

eredményeket foglalja össze.  
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Az eredmények további, részletesebb taglalása előtt fontos megemlíteni, hogy a 

ciklo[CH2CO-PNGRC] esetében az aszpartil-származék volt a fő bomlás termék, ellentétben 

a várt izoaszpartil-származékkal. Az aszpartil-származék azonosítása azonos módon a többi 

vegyülethez, a referenciaként előállított ciklo[CH2CO-PDGRC] alapján történt. Az izoAsp 

származékot nem lehetett pontosan azonosítani, mivel az a kiindulási Asn peptid csúcsától 

nem vált el, csak a kromatográfiás csúcs aljának kiszélesedése jelezte. Ezért ebben az esetben 

a megadott értékek csak közelítő jellegűek. Ez a probléma leginkább a sejttenyésztő 

médiumban való vizsgálatkor jelentkezett.[129] 

 

2. táblázat: A ciklo-NGR-peptidek különböző körülmények között mért stabilitása 24, illetve 48 órát követően 

Anyagok 

 

Asn/izoAsp/Asp arány 

0,2M NH4OAc 

(pH 5,0) 

PBS 

(pH 7,4) 

0,1M Tris 

(pH 8,1) 

DMEM 

(ICM) 

ciklo[KNGRE]-NH2 

(1) 
100/0/0a 100/0/0 100/0/0 

54/39/7 

(92/7/1) 

ciklo[CNGRC]-NH2 

(2) 
100/0/0 

93/5/2 

(96/3/1) 

71/21/8 

(85/11/4) 

0/72/28 

(46/38/16) 

ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2 

(3) 

67/26/7 

(85/12/3)b 

15/68/17 

(36/51/13) 

13/69/18 

(19/57/24) 
(0/68/32) 

ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2 

(4) 

99/1/0 

(100/0/0) 

89/8/3 

(94/5/1) 

73/19/8 

(86/10/4) 
(0/70/30) 

ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2 

(5) 

96/3/1 

(100/0/0) 

44/43/13 

(64/28/8) 

43/45/12 

(66/27/7) 
(0/73/27) 

ciklo[CH2CO-PNGRC]-NH2 

(6) 

98/0/2 

(100/0/0) 

75/3/22 

(86/2/12) 

47/5/48 

(67/3/30) 
n.d.c 

aAz Asn és izoAsp, Asp arányát a HPLC kromatogramokból, a csúcs alatti területek arányaiból számítottam ki. 

Az adatok a 48 órás inkubációnak felelnek meg.  
bA zárójelben feltüntetett adatok 24 órás inkubációnak felelnek meg. 
cA ciklo[CH2CO-PNGRC] esetében a spektrum összetettsége miatt a termékek pontos arányát nem sikerült 

egyértelműen meghatározni.  

 

A következőkben a ciklikus NGR peptidek különböző körülmények között tapasztalt 

stabilitását/bomlását részletezem. 
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• Enyhén savas közegben (0,2 M NH4OAc; pH 5) az 1 és 2 vegyületek bizonyultak a 

legstabilabbnak. Ez a két ciklopeptid a teljes vizsgált időtartam alatt nem mutatott 

bomlást. A 4, 5, 6, 7 peptidek esetében csak a 48 órás mintavételkor volt tapasztalható 

minimális átalakulás. Ezzel ellentétben a legkisebb gyűrűtagszámú ciklo[CH2CO-

NGRC] peptid (3) már savas körülmények között bomlásnak indult, és 24 óra 

elteltével az Asn:izoAsp:Asp aránya 85:12:3 volt (2. táblázat és 13. ábra.). Érdemes 

megjegyezni, hogy ilyen körülmények között a szukcinimid-származék is mutat némi 

stabilitást, így a kromatogramban megtalálható a jele. Ez a többi körülmény között 

nem volt tapasztalható. Érdemes megemliteni, hogy japán kutatók nagy labilitása miatt 

ezt a vegyületünket használták számításaikban, amelyekben a puffer hatását 

magyarázták a szukcinimid-gyűrűzárásra.[107] 

24 óra

48 óra

ciklo[CH2CO-DGRC]-NH2

ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2

10 15 20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

A
2
1
4

t (perc)

tR= 14,3 perc

tR= 15,1 perc

tR= 13,2 perc

tR= 13,1 perc

ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2

ciklo[CH2CO-DGRC]-NH2

ciklo[CH2CO-izoDGRC]-NH2

szukcinimid-gyűrűzárt származék

 

13. ábra. A ciklo[CH2CO-NGRC] peptid stabilitása 0,2 M NH4OAc oldatban (pH 5,0)  

Retenciós idők: 13,2 perc a 3 peptidnek felel meg; 13,1 perc a ciklo[CH2CO-izoDGRC]-NH2 származék; 14,3 

perc a ciklo[CH2CO-DGRC]-NH2; 15,1 percnél a szukcinimid-származék jelei találhatóak. 

 

• PBS pufferben (pH 7,4) 1, 2 és 4 ciklopeptidek (ciklo[KNGRE]-NH2, ciklo[CNGRC]-

NH2 és ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2) stabilnak bizonyultak. Ugyanakkor a 4 és 5 

vegyületek (ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2 és ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2) bár 
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azonos méretű gyűrűvel rendelkeznek, csak a S-atom pozíciójában van különbség, 

mégis mind a 24, mind a 48 óra elteltével jelentős különbség volt megfigyelhető a 

bomlásukban. Az 5 ciklopeptid 36%, illetve 56%-a elbomlott, míg ez a 4 esetében 

csak 6%, illetve 11% bomlott el. A 18 atomot tartalmazó ciklopeptidek közül a Pro-

tartalmú (6) bizonyult stabilabbnak, míg a Lys-tartalmú ciklopeptid (7) a labilisabb 

vegyületek közé sorolható. Ilyen körülmények között ugyancsak a 3 ciklopeptid 

bizonyult a legérzékenyebbnek (14. ábra). 
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14. ábra: Ciklo-NGR peptidek Asn származékának százalékos aránya PBS pufferben, 48 óra után 

 

• Az amid-kötésű 1 ciklopeptid kivételével, ami ilyen körülmények között is teljesen 

stabilnak bizonyult, minden ciklopeptid esetében sokkal markánsabban volt 

tapasztalható dezamináció 0,1 M Tris pufferben, enyhén bázikus (pH 8,1) 

körülmények között. A 2 és 4 ciklopeptidek valamivel kevésbé bizonyultak stabilnak 

ebben a közegben. A 4 és 5 vegyületek stabilitása közötti különbség hasonlónak 

mutatkozott a PBS oldatban megfigyeltekhez. A 6 és 7 ciklopeptidek esetén a Lys-

tartalmú (7) mutatkozott érzékenyebnek a pH emelésére. Ebben a közegben az 

átalakulásának mértéke megközelítette a legkevésbé stabil 3 ciklopeptidét. A 

legkisebb ciklust tartalmazó peptid (3) itt is a legbomlékonyabb volt, de ennek 

mértéke már nem növekedett jelentősen a PBS oldatban mértekhez képest (15. ábra). 
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15. ábra: Ciklo-NGR peptidek Asn származékának aránya Tris pufferben, 48 óra után  
 

• Sejttenyésztő médiumban (DMEM ICM; pH 7,3 és 37°C) a dezaminálódásra való 

hajlam csak fokozódott. Még az eddig teljes mértékben stabilnak bizonyuló 1 

ciklopeptid bomlása is jelentős mértékű volt. A kiindulási anyagmennyiségnek már 

közel a fele átalakult 48 óra alatt (16. ábra). Az eddig szintén stabilnak bizonyuló 2 

peptidnek több mint a fele már 24 óra elteltével elbomlott és 48 óránál már csak a 

bomlástermékek voltak detektálhatók. A tioéter-kötést tartalmazó peptidek 

mindegyike nagyon érzékeny volt a médiumra, 24 óra után egyik esetben sem volt a 

kromatogramokban fellelhető a kiindulási NGR peptid.   
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16. ábra: A ciklo[KNGRE]-NH2 stabilitása szérummentes médiumban 

Retenciós idők: 12,3 perc a 1 peptidnek felel meg; 12,5 percnél a ciklo[KizoDGRE]-NH2 származék; 15,1 

percnél az Asp-származék jelei találhatóak 
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Az eredményeket összegezve láthatjuk tehát, hogy a ciklo-NGR peptidek stabilitását 

vizsgálva azonos körülmények között, egyfajta hierarchia figyelhető meg:  

 

Stabilitás

>>-KNGRE-NH2
Ac-CNGRC-NH2

SS

CO-PNGRC-NH2

SCH2
≥ >

CH2-CO-NGRC-NH2

SCH2
>

>
CO-KNGRC-NH2

SCH2

>
CO-NGRChomo-NH2

SCH2

>
CO-NGRC-NH2

SCH2

 

 

Az itt bemutatott ciklikus NGR peptidek nagy stabilitásbeli különbsége felvetette, hogy ennek 

hátterében térszerkezeti különbségek lehetnek. Ezért a továbbiakban vizsgáltuk a 

ciklopeptidek oldatbeli konformációját ECD és NMR spektroszkópiával.  

4.1.3. Ciklikus NGR peptidek oldatbeli térszerkezete 

A ciklikus NGR peptidek térszerkezetét mind ECD (Electronic Circular Dichroism, 

elektromos cirkuláris dikroizmus), mind pedig NMR (Nuclear Magnetic Resonance, 

mágneses magrezonancia) spektroszkópiával vizsgáltuk. A mérésekben és az adatok 

értelmezésében Knapp Krisztina és Dr. Majer Zsuzsa (ELTE, Kiroptikai Szerkezetvizsgáló 

Laboratórium), valamint Dr. Láng András, Dr. Czajlik András és Dr. Perczel András (MTA-

ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport és Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium) 

nyújtottak segítséget. 

4.1.3.1. Ciklikus NGR peptidek másodlagos szerkezetének vizsgálata ECD 

spektroszkópiával 

A ciklikus NGR peptidek másodlagos szerkezetére többek között az ECD spektroszkópia 

nyújtotta adatok alapján következtethetünk. A ciklikus pentapeptidek gyakran különböző 

típusú ún. kanyar („turn”) tészerkezetet vesznek fel, mint pl. β- és γ-turn. Ezt befolyásolja a 

szekvencia, a gyűrű mérete, vagy a gyűrűt záró kötés típusa (diszulfid-híd, tioéter-kötés). Az 

ECD spektroszkópia alkalmas ezen térszerkezetek, vagy akár a rendezetlen konformációval 

rendelkező peptidek azonosítására is. 
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A vizsgálatokat vizes, illetve TFE oldatban végeztük. A TFE általában a szerkezetet egy 

rendezetteb struktúra irányába tolja el. A ciklopeptidek esetében a szerkezetnek az oldószer 

váltás hatására bekövetkező változás mértéke támpontot adhat a molekula flexibilitására.  

A spektrumok alapján rögtön szembetűnő, hogy a ciklo[KNGRE]-NH2 (1) más jellegű görbét 

ad, mint a többi ciklopeptid mindkét oldószerben, amit a 200 nm fölötti tartományban 

megjelenő pozitív sáv(ok) mutatnak. Szintén jelentős különbség, hogy az 1 ciklopeptid vizes 

oldatban egy nagy negatív sávval rendelkezik 190 nm alatt. A többi ciklopeptidnél vizes 

oldatban 200 nm és 220 nm környékén figyelhetünk meg negatív sávokat eltérő intenzitással. 

TFE oldatban a sávok ugyan azon hullámhossznál jelentkeznek, de az egyes ciklopeptidek 

esetén a sávok intenzitása a peptid szerkezet flexibilitásától függően eltérő mértékben 

változnak. A kapott spektrumokból nem lehetett egyértelműen a ciklopeptidek térszerkezetére 

következtetni a spektrumok összetettsége miatt, ami több szerkezeti elem (pl. több eltérő 

típusú turn) együttes jelenlétére utal. Azt viszont az oldószer váltáskor bekövetkező 

változásból leszűrhető, hogy egyes ciklopeptidek viszonylag merev struktúrával rendelkeznek 

(1, 2, 6), míg mások (3, 7) flexibilisek (17.ábra).[129] 
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17. ábra: A ciklikus NGR peptidek ECD spektruma vízben (A) és TFE-ban (B) [129] 
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4.1.3.2. Ciklikus NGR peptidek térszerkezetének vizsgálata NMR spektroszkópiával 

Az ECD mérések segítségével információt kaptunk arról, hogy mely ciklopeptidek 

térszerkezete flexibilisebb és melyek azok, amelyek kevésbé mozgékonyak, tehát rigidnek 

tekinthetők. Azonban ezek segítségvel még nem lehetett pontosan magyarázni a molekulák 

dezaminációjának sebességét. Ezért a továbbiakban NMR méréseket is végeztünk. Minden 

peptid esetében semleges és savas (pH=3) pH-jú oldatban vizsgáltuk a ciklopeptidek 

térszerkezetét 1H-NMR segítségével. Ahogy az ECD esetében megfigyeltük, az NMR 

vizsgálatoknál sem volt a pH-nak jelentős szerkezet befolyásoló hatása. Ezért a végső 

összehasonlító vizsgálatokhoz a spektrumokat savas oldatban vettük fel a lassab NH proton 

kicserélődés miatt, ami jobb spektrumokat eredményezett. Az eredmények alapján általánosan 

elmondható, hogy az előállított (1-7) ciklikus NGR peptidek mindegyikénél jelentős belső 

dinamika tapasztalható, ezért számos konformáció figyelhető meg. Ezek azonban elsősorban 

az oldalláncok mozgékonyságából eredő konformáció változásoknak feleltethetők meg, a 

peptid gerinc minden esetben viszonylag kis flexibilitást mutatott. Az összehasonlító 

vizsgálatoknál minden esetben a domináns térszerkezetet vettük figyelembe. A 

ciklo[KNGRE]-NH2 (1) esetében két domináns szerkezetet figyeltünk meg, két stabil 

gerinckonformációnak megfelelően. A felvett spektrumok analízise alapján két olyan tényezőt 

figyeltünk meg, amelyek alapvetően befolyásolják a szukcinimid képződést. Az egyik ilyen 

tényező a ciklopeptidek gerincében, illetve oldalláncaiban lévő NH és CO csoportok között 

kialakuló H-híd kötések, melyek stabilizálják a felvett térszerkezetet, csökkentve a gyűrű és 

az adott oldalláncok flexibilitását, ezáltal pedig a szukcinimid-gyűrűzárásra való hajlamot (3. 

táblázat). Ezt igazolja, hogy a legstabilabbnak talált első négy ciklikus NGR peptid (stabilitási 

sorrend: 1 >>2 ≥ 4 > 6) egy vagy több H-hidat alakít ki a peptidgerincen belül és/vagy a 

gerinc és az oldalláncok között (3. táblázat).[129] 
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3. táblázat: A ciklikus NGR peptidek térszerkezetének jellemzői NMR spektroszkópia alapján 

Kód Ciklikus NGR peptidek d(N-C) H-hidak Másodlagos szerkezetek 

1major ciklo[KNGRE]-NH2 major 3,79 Å 
NHArg…COLys 

NHArg-oldallánc…COArg 
I’-típusú  -kanyar 

1minor ciklo[KNGRE]-NH2 minor 3,94 Å 
NHGly…COGlu-oldallánc 

NH2
Glu…COGlu-oldallánc 

torzult II’-típusú   

-kanyar 

2 Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 4,96 Å NHGly… COCys inverz -kanyar 

3 ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2 2,84 Å nincs n/a 

4 ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2 4,74 Å 
NHArg···COAsn  

NHGly··· COProp 
-kanyar 

5 ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2 4,17 Å nincs n/a 

6 ciklo[CH2CO-PNGRC]-NH2 4,42 Å NHAsn-oldallánc… COAsn n/a 

7 ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2 2,87 Å nincs n/a 

 

A másik térszerkezeti sajátosság, amely korrelációt mutat a dezaminálódási készséggel, az 

Asn oldalláncán található karbonil szénatom (COAsn-oldallánc) és a Gly α-amin nitrogénjének 

(NGly) sztérikus irányultsága és távolsága, azaz a d(N-C) (3. táblázat) 

Az Asn oldallácának és a Gly irányultságának fontosságát az 18. ábra szemlélteti. Logikusan 

következik, hogy a dezaminálódási lépést segíti, ha a ciklikus NGR peptidekben olyan 

térszerlezet alakul ki, amely során az Asn oldallánca és a NGly térbelileg közel kerülnek 

egymáshoz.  
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18. ábra. d(N-C) és a dezaminálódási hajlam 

A) A gyorsan átalakuló ciklopeptidek COAsn-oldallánc a NGly felé mutat, ezzel megkönnyíti a szukcinimid-gyűrű 

kialakulását. B) A stabil ciklopeptidek Asn oldallánca és a NGly ellentétes irányba néz, ami megnehezíti a 

gyűrűzáró lépést 
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Amennyiben az Asn oldallánca NGly -től elfelé mutat, és a térszerkezetet H-hidak stabilizálják 

és/vagy a NGly H-hidat tud kialakítani, amely gátja a proton leszakadásának (ez utóbbit látjuk 

az 1 ciklopeptid esetén), az NGR peptid stabilitása megnő, minimális bomlás fog végbemenni 

vagy teljesen lehetetlenné válik. Erre jó példa az Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 (2), a 

ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2 (4) és a [CH2CO-PNGRC]-NH2 (6), amelyekben a d(N-C) 

távolság nagy 4,96 Å, 4,74 Å illetve 4,42 Å. Valemennyi ciklopeptidben megfelelő pozíciójú 

H-híd vagy H-hidak stabilizálják a szerkezetet.  

Érdekes, hogy a 4 ciklopeptiddel azonos méretű ciklust tartalmazó (16 atom) ciklo[CH2CO-

NGRChomo]-NH2 (5) esetében ez a távolság 4,17 Å, ami még mindig távolinak tekinthető, 

mégis gyorsabb a dezaminációja, mint a 4 ciklopeptidnek. Ezt jól magyarázza az, hogy ebben 

a ciklopeptidben nem alakulnak ki H-hidak, így a molekula flexibilitása sokkal nagyobb lehet. 

Ezt az ECD mérések is jól mutatták. A ciklo[KNGRE]-NH2 (1) mindkét konformerben (1minor
 

és 1major) azt találtuk, hogy a d(N-C) távolság közepes hosszúságúnak számít (3,79 Å és 3,94 

Å). A fentebb említett d(N-C) alapján azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a 

ciklo[KNGRE]-NH2 peptid stabilitását tekintve a ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2 

molekulához kéne hasonlónak lennie (3. táblázat és 19. ábra). 
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19. ábra: A ciklo-NGR peptidek NGly és COAsn-sc atomjainak távolsága és a dezamináció sebessége 

között (Tris puffer; pH 8,1; 48 óra) 
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A stabilitási vizsgálatok során ez a ciklus bizonyult a legellenállóbbnak a dezaminálódással 

szemben, hiszen nem tapasztalható átalakulás még bázikus közegben sem (Tris pufferben 

kevesebb mint 1% alakult át 48 óra után). Ezt a jelenséget a gyűrűn belül kialakuló erős H-

hidak hatásának lehet tulajdonítani, mert mindkét konformerben komplex H-híd kötések 

révén stabilizálódik a szerkezet, melynek eredményeként a COAsn-oldallánc a NGly-től ellentétes 

irányba fordul, és ezzel a szukcinimid-gyűrűzárás nem valósulhat meg.[129] 

A két legkönnyebben átalakuló ciklopeptid a ciklo[NGRC]-NH2 (3) és a ciklo[KNGRC]-NH2 

(7) esetében a d(N-C) távolság 2,87 Å illetve 2,84 Å. Továbbá egyik molekulát sem 

stabilizálják H-hidak. Így a ciklopeptidek flexibilitása és a szukcinimid-gyűrű kialakulásához 

szükséges atomok közelsége eredményezi, hogy ezek a vegyületek gyorsan képesek 

dezaminálódni. Tehát fontos összefüggést sikerült megállapítanunk a ciklopeptidek d(N-C) 

távolsága és dezaminációja között. Ez különösen a Tris pufferben mért átalakulás mértékével 

mutatta a legjobb, közel lineáris egyezést (19. ábra). A lineáris változástól való eltérést a H-

hidak száma és erőssége befolyásolja.[129] 

4.2. A ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok előállítása 

Ahogy az a ciklo-NGR peptidek stabilitás vizsgálatából kiderült, a dezaminálódási 

sebességüket figyelembe véve, sorrendet lehetett felállítani a peptidek között. Ezt a hierarchiát 

felhasználva kiválasztottam az irodalomban már alkalmazott és ismert két legstabilabb (1 és 

2), egy, a semleges körülmények között közepesen stabil (7) és a leginkább bomlásra 

hajlamos (3) peptidet. Ez a négy peptid képezte a kialakított ciklo-NGR konjugátumok 

alapját, az irányító molekulát (20. ábra). A konjugátumokban enzim labilis távtartókon 

(GFLG és GPLGVRG spacerek) keresztül terveztem kapcsolni egy kemoterápiában is 

alkalmazott gyógyszermolekulát, a daunomicint. A két kiválasztott távtartó szekvenciája 

szelektíven, egy-egy, a tumorsejtekben túltermelődő enzim által hasítható, amelyek az 

alábbiak: 

• A GFLG-spacer[130]: a spacer szelektíven hasítható a tumorsejtek lizoszómáiban nagy 

mennyiségben megtalálható katepszin B peptidáz által. Az enzim jellemzően a Gly-

Phe illetve Phe-Leu aminosavak között hasít. Előnye, hogy a hatóanyag így a 

tumorsejteken belül szabadulhat fel. 

• A GPLGVRG-spacer[131]: a szekvencia szelektív az MMP-2 proteázra, amely nagy 

mennyiségben fejeződik ki tumoros sejtek felszínén és aktivált endothel sejteken. 
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Használatával a konjugátumok által szállított hatóanyag közvetlenül a célzott sejtek 

felszínénél szabadul fel, így nem csak a tumorsejteket, de a tumor stromát alkotó 

sejteket is támadhatjuk. A távtartót az enzim az irodalmi adatok szerint a Gly-Val 

aminosavak között hasítja.  
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20. ábra: Ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok szerkezete és a jelölésükre használt kódok  

A 8-13 konjugátumok a GFLG katepszin B által hasítható spacert (sp1) míg a 14-19 konjugátumok az MMP-2 

által hasítható GPLGVRG spacert (sp2) tartalmazzák. A spacerekhez a daunomicin (Dau) aminooxiacetil (Aoa) 

egységen keresztül oxim-kötéssel kapcsolódik. 
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A hatóanyagot oxim-kötés kialakításán keresztül kapcsoltam a spacerhez. Az oxim-kötés 

kialakításához konjugátumok szilárdfázisú szintézise során izopropilidén védett 

aminooxiecetsavat kapcsoltam a távtartó szekvenciarészlet N-terminálisára. Az izopropilidén 

védett aminooxiecetsav lehetővé tette a klóracetil-csoportot tartalmazó peptid konjugátumok 

kialakítását, mivel mind az Fmoc/tBu stratégia során alkalmazott hasítóelegyre, mind pedig a 

gyantáról történő hasítás során is stabil maradt. További előnye, hogy felszabadítása 

szelektíven, enyhén savas körülmények között metoxiamin segítségével véghezvihető, ami 

igazán előnyössé teszi használatát a ciklo-NGR konjugátumok kialakítása során. A 

felszabadult aminooxiacetil-csoport képes a daunomicin C13 pozicíóján keresztül oxim-kötést 

kialakítani, ezáltal pedig lehetővé vált a ciklo-NGR-daunomicin peptid konjugátumok 

előállítása.  

Az NGR-, valamint kontrollként használt DGR-konjugátumok kialakításának első lépése a 

lineáris prekurzor peptidek kialakítása volt Fmoc-Rink Amid MBHA vagy Fmoc-Rink Amid 

2CT gyantán, Fmoc/tBu stratégia segítségével. Azokban az esetekben, ahol a ciklopeptid C-

terminálisán keresztül építettem ki a hatóanyag – spacer részletet (8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18) 

először Fmoc-Lys(Dde)-OH aminosav származékot kapcsoltam a gyantához, majd ezt követte 

az enzim labils spacer (GFLG vagy GPLGVRG), melynek N-terminálisát izopropilidén védett 

aminooxiacetil-csoporttal zártam (22., 25. és 26. ábra).[132] A távtartó kiépítését követően a C-

terminálison lévő lizin oldalláncát védő Dde védőcsoportot szelektíven eltávolítottam, ezáltal 

a szintézist tovább folytathattam az -aminocsoporton keresztül. Azért, hogy a kiépítendő 

ciklus szintézisét, illetve a későbbiekben receptorfelismerő képességét ne, vagy csak kis 

mértékben befolyásolja a spacer, két glicint építettem be a lizin oldalláncra, és csak ezután 

következett az adott NGR motívum kiépítéséhez szükséges aminosavak kapcsolása a peptid-

gyantához. A 12 és 18 peptidek esetében a KNGRE szekvenciába Boc-Lys(Fmoc)-OH 

származékot építettem be, így a gyantáról való hasítást követően a lizin oldallánca továbbra is 

védett maradt és lehetővé vált a szelektív ún. fej-oldallánc (“head-to-side chain”) ciklizáció 

(21. ábra). 



 

   55 

 

H-K(Fmoc)NGRE-GG

=Aoa- SPACER -K-NH2

R=Aoa- SPACER -K(Dde)-

-KNGRE -GG

Dau =Aoa- SPACER -K-NH2

d) Ciklizáció: HOBt/BOP/DIEA (3:3:6 ekv); 
e) Fmoc-hasítás: 20% piperidin/DMF;

a) Dde-hasítás: 2% N2H4xH2O/DMF;  
b) Fmoc-Aaa(X)-OH kapcsolása;  

c) Hasítás a gyantáról: 
2,5% TIS/ 2,5% H2O/ 95% TFA;     

f) Aoa felszabadítása: 0,2 M NH4OAc/ 0,1 M metoxiamin; 
g) Daunomicin konjugálása: 0,2 M NH4OAc oldat (pH 5,0);

 

21. ábra: Amid-kötést tartalmazó, C-terminálison meghosszabbított ciklo-NGR-Dau konjugátum szintézise  

 

A ciklus oldalláncán spacert tartalmazó KNGRC és KNGRE konjugátumok (11, 13, 17, 19) 

szintézise a korábbiakhoz képest fordítottan történt. Elsőként az adott NGR szekvencia került 

kiépítésre, ahol Dde-Lys(Fmoc)-OH (11, 17) és Boc-Lys(Fmoc)-OH (13, 19) származékokat 

használtam (22. és 23. ábra). Az Fmoc oldallánc védőcsoport hasítását követően a lizin -

aminocsoporton keresztül kiépítettem a spacereket, melyeket ugyacsak izopropilidén védett 

aminooxiacetil-csoport zárt.[132] 

 

Dde-K(Fmoc)N(Trt)GR(Pbf)C(Trt)- R

ClAc-KNGRC-NH2

=Aoa- SPACER

CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- SPACER

SCH2

e) Ciklizáció: Tris puffer (pH 8,1; 1 mg/mL); 
f) Aoa-csoport felszabadítása: 0,2 M NH4OAc
/ 0,1 M metoxiamin; 

a) Fmoc-hasítása és Fmoc-Aaa(X)-OH kapcsolása; 
b) Dde-hasítása: 2% N2H4xH2O/ DMF; 

c) ClAc-OPcp kapcsolása; 
d) Hasítás a gyantáról: 
2,5% TIS/  2,5% H2O/ 95% TFA 

g) Daunomicin konjugálása: 0,2 M NH4OAc (pH 5,0)

 

22. ábra: Tioéter-kötést tartalmazó, lizin -aminocsoportján kiépített ciklo-NGR-Dau konjugátumok szintézise  
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Boc-K(Fmoc)N(Trt)GR(Pbf)E(OtBu)- R

H-KNGRE-NH2

=Aoa- SPACER

-KNGRE -NH2

Dau =Aoa- SPACER

c) Ciklizáció: HOBt/BOP/DIEA (3:3:6 ekv); 
d) Aoa-csoport felszabadítása: 

0,2 M NH4OAc / 0,1 M metoxiamin; 

a) Fmoc-Aaa(X)-OH kapcsolása; 

e) Daunomicin konjugálása: 
0,2 M NH4OAc oldat (pH 5,0)

b) Hasítás a gyantáról: 
2,5% TIS/ 2,5% H2O/ 95% TFA; 

 

23. ábra: Amid-kötést tartalmazó, lizin -aminocsoportján kiépített ciklo-NGR-Dau konjugátumok szintézise 

 

A tioéter-kötést tartalmazó konjugátumok kialakításához (8, 10, 11, 14, 16, 17) a lineáris 

prekurzor peptidekbe utolsó lépésként kellett beépítenem a klóracetil-csoportot az NGR 

szekvenciák N-terminálisára. Ezt klórecetsav-pentaklórfenil-észter (ClAc-OPcp) 

használatával értem el (24. ábra).[132] 

 

CO-XNGRC-GG

Dau =Aoa- SPACER -K-NH2

SCH2

ClAc-XNGRC-GG

=Aoa- SPACER -K-NH2

R=Aoa- SPACER -K(Dde)-

Dau =Aoa- SPACER -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS

Ac-CNGRC-GG

=Aoa- SPACER -K-NH2

e) Ciklizáció: Tris puffer (pH 8,1; 1 mg/mL); 
f) Aoa-csoport felszabadítása: 0,2 M NH4OAc/ 0,1 M metoxiamin; 

a) Dde-hasítása:  2% N2H4xH2O/ DMF; 
b) Fmoc-Aaa(X)-OH kapcsolása; 

c) Fmoc-hasítása és ClAc-OPcp kapcsolása vagy             
acetilezés (Ac2O/DIEA/DMF); 
d) Hasítás a gyantáról: 2,5% TIS/ 2,5% H2O/ 95% TFA; 

g) Daunomicin konjugálása: 0,2 M NH4OAc (pH 5,0)

 

24. ábra: Tioéter-kötést és diszulfid-hidat tartalmazó, C-terminálison keresztül kiépített ciklo-NGR-Dau 

konjugátumok szintézise  
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Annak érdekében, hogy a stabilitás vizsgálatok során azonosítható legyen a dezaminálódás 

során keletkező izoAsp és Asp származék, előállítottam a konjugátumok DGR variánsait is. A 

8-11, 14-17 prekurzor peptidek DGR származékainak szintézisprotokollja a már fentebb 

taglalt protokollal analóg volt (22. és 24. ábra), azzal a különbséggel, hogy Fmoc-Asn(Trt)-

OH helyett Fmoc-Asp(OtBu)-OH került beépítésre.  

A 12, 13, 18, 19 konjugátumok DGR származékainak megépítéséhez a korábbiakhoz képest 

eltérő útvonalat kellett használnom, mivel ezekben a peptidek egyszerre tartalmaztak 

aszparaginsavat és glutaminsavat (25. és 26. ábra). Annak érdekében, hogy szelektíven végre 

tudjam hajtani a fej-oldallánc ciklizációt szelektív védőcsoport kombinációra és speciális 

gyantára volt szükség. Ezért egy olyan savérzékeny gyantán (Fmoc-Rink Amide 2CT) 

építettem meg ezeket a DGR származékokat, amelyről részlegesen védett formában lehet 

hasítani a kívánt peptidet, valamint savamid származékot eredményez. Továbbá Fmoc-

Glu(OPp)-OH aminosavszármazékot (Fmoc-Glu(2-fenilizopropil észter)-OH) építettem be, 

így az enyhén savas körülmények között, gyantáról történő hasítással egy időben a 

glutaminsav oldallánca is szelektíven felszabadult és lehetővé vált a fej-oldallánc 

ciklizáció.[132] 

 

R=Aoa- SPACER -K(Dde)-

Boc-KD(OtBu)GR(Pbf)E(OPp)-GG

=Aoa- SPACER -K- R

-KDGRE -GG

Dau =Aoa- SPACER -K-NH2

d) OPp védőcsoport és a peptid hasítása a 
gyantáról: 2,5% TIS/ 2% TFA/ DCM; 
e) Ciklizáció: HOBt/BOP/DIEA (3:3:6 ekv);                 

a) Dde-hasítás: 2% N2H4xH2O/ DMF; 
b) Fmoc-Aaa(X)-OH kapcsolása; 

c) Fmoc-hasítás;

f) Oldallánc-védőcsoportok hasítása: 2,5% TIS/ 2,5% H2O/ 95% TFA;
g) Aoa-csoport felszabadítása: 0,2 M NH4OAc / 0,1 M metoxiamin;
h) Daunomicin konjugálása: 0,2 M NH4OAc oldat (pH 5,0)

 

25. ábra: Amid-kötést tartalmazó kontroll ciklo-DGR-daunomicin konjugátumok előállítása 
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Dde-K(Fmoc)D(OtBu)GR(Pbf)E(OPp)- R

H-KD(OtBu)GR(Pbf)E(OPp)-

=Aoa- SPACER

-KDGRE -NH2

Dau =Aoa- SPACER

R

c) OPp védőcsoport és a peptid hasítása a 
gyantáról: 2,5% TIS/ 2% TFA/ DCM; 
d) Ciklizáció: HOBt/BOP/DIEA (3:3:6 ekv);                 

a) Fmoc hasítása és Fmoc-Aaa(X)-OH 
kapcsolása; 
b) Dde-hasítás: 2% N2H4xH2O/ DMF;

e) Oldallánc-védőcsoportok hasítása: 2,5% TIS/ 2,5% H2O/ 95% TFA;
f) Aoa-csoport felszabadítása: 0,2 M NH4OAc / 0,1 M metoxiamin;
g) Daunomicin konjugálása: 0,2 M NH4OAc oldat (pH 5,0)

 

26. ábra: Amid-kötést tartalmazó kontroll ciklo-DGR-daunomicin konjugátumok előállítása 

 

Az ilyen módon előállított lineáris prekurzor peptideket a tisztítást követően ciklizáltam a 

gyűrűben kialakítandó kötéstípustól függő módon. A tioéter-kötést és diszulfid-hidat 

tartalmazó kojugátumok előllításához a ciklizációt Tris pufferben, enyhén lúgos körülmények 

között (pH 8,1) végeztem. A fej-oldallánc ciklusok kialakítását in situ aktív észteres 

kapcsolással, BOP/HOBt/DIEA (peptidre számított 3:3:6 ekvivalens) felhasználásával DMF 

oldatban végeztem.  

A ciklizációt és ahol szükséges volt az oldallánc védőcsoportok hasítását követően az eddig 

védett aminooxiacetil-csoportot metoxiamin segítségével szabadítottam fel. Ezt követően a 

daunomicin konjugációja enyhén savas körülmények között NH4OAc oldatban (pH 5,0) egy 

éjszaka alatt lejátszódott (22.-26. ábra).  

Az előállított ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok analitikai jellemzőit a 4. táblázat foglalja 

össze. 
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4. táblázat: GFLG és GPLGVRG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok analitikai jellemzői  

Kód Konjugátum Rt
a  (perc) MWszámolt

b MWmért
c 

[NGRC]Dau-sp1  

(8) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2
 

31,5 1685,6 1685,9 

[CNGRC]Dau-sp1 

(9) 

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

30,5 1789,6 1789,6 

[KNGRC]Dau-sp1 

(10) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2  

29,5 1814,7 1814,6 

[K(Dau-sp1)NGRC]  

(11) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GFLG

SCH2

 

31,5 1572,5 1572,4 

[KNGRE]Dau-sp1 

(12) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

 

29,6 1782,9 1782,8 

[K(Dau-sp1)NGRE] 

(13) 
 

30,4 1540,2 1540,4 

[NGRC]Dau-sp2  

(14) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2
 

26,0 1949,1 1948,9 

[CNGRC]Dau-sp2 

(15) 

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

27,2 2052,3 2051,9 

[KNGRC]Dau-sp2  

(16) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2  

27,4 2077,5 2077,0 

[K(Dau-sp2)NGRC]  

(17) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG

SCH2

 

28,1 1834,9 1834,6 

[KNGRE]Dau-sp2  

(18) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

 

27,7 2045,1 2044,9 

[K(Dau-sp2)NGRE] 

(19) 

-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG
 

27,1 1802,8 1802,8 

a RP-HPLC oszlop: Phenomenex AERIS Peptide 3,6 μm XB-C18 (250 x 4,6 mm); eluensek 0,1% TFA/deszt. 

H2O (A) és 0,1% TFA/CH3CN−deszt. H2O (80:20 v/v) (B); gradiens elúció: 0 perc 0% B, 5 perc 0% B, 50 perc 

90% B; áramlási sebesség: 1 mL/perc; detektálás: =220 nm 
b Átlagos molekula tömeg 
c ESI-MS: Bruker Daltonics Esquire 3000+ spektrométer 

-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GFLG
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4.2.2. A ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok stabilitása  

Mivel a konjugátumok további kémiai reakciókban nem vesznek részt, ezért stabilitásukat 

csak az in vitro biológiai mérésekre használt szérumtartalmú sejttenyésztő médiumban 

(DMEM CM), 37°C-on vizsgáltam. Mintákat a sejtes vizsgálatoknál tervezett kezelési 

időknek megfelelően 6, illetve 72 óránál vettem, majd filtereket (10K cut off) használva, 

centrifugálással (dialízis) választottam el a szérum többi összetevőjétől. A szűrőn átjutott 

mintákat analitikai RP-HPLC-vel azonosítottam és követtem a dezaminálódási folyamatot. A 

kontrollként megépített DGR származékok retenciós időit ismerve, kiszámoltam a kapott 

kromatogramok csúcsintegráljaiból a keletkező termékek arányát. A futtatások során 

megjelenő csúcsokat gyűjtöttem, majd ESI-MS segítségével azonosítottam.[132] A 

konjugátumok kemostabilitását az 5. és a 6. táblázat foglalja össze. 

 

5. táblázat: A GFLG spacert taratlmazó konjugátumok stabilitása 

 

Kód 
Konjugátumok 

Asn/izoAsp/Asp arány 

(DMEM CM, 37°C) 

6 óra 72 óra 

[NGRC]Dau-sp1 

(8) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2
 

0/83/17 0/83/17 

[CNGRC]Dau-sp1 

(9) 

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

100/0/0 74/0/26 

[KNGRC]Dau-sp1  

(10) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2  

0/57/43 0/57/43 

[K(Dau-sp1)NGRC]  

(11) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GFLG

SCH2

 

30/48/22 0/62/38 

[KNGRE]Dau-sp1 

(12) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

 

100/0/0 100/0/0 

[K(Dau-sp1)NGRE] 

(13) 
 

100/0/0 54/0/46 

 

Az GFLG (8-13) spacert tartalmazó konjugátumok eredményeiből látható, hogy 

kemostabilitásuk komplett sejttenyésztő médiumban bizonyos esetekben hasonló, ugyanakkor 

-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GFLG



 

[NGRC]Dau-sp1 (8); [CNGRC]Dau-sp1 (9); [KNGRC]Dau-sp1 (10); [K(Dau-sp1)NGRC] (11); 61 
[KNGRE]Dau-sp1 (12); [K(Dau-sp1)NGRE] (13);  

[NGRC]Dau-sp2 (14); [CNGRC]Dau-sp2 (15); [KNGRC]Dau-sp2 (16); [K(Dau-sp2)NGRC] (17); 

[KNGRE]Dau-sp2 (18); [K(Dau-sp2)NGRE] (19); 

egyes pontokon eltérő az előállításuk alapjául szolgáló kis ciklikus NGR peptidek 

stabilitásához képest és az alábbi mefigyeléseket tehetjük (a számkódokhoz tartozó vegyület 

kódok a lábjegyzetben láthatók hasonlóan a későbbiekben is): A tioéter-kötésű konjugátumok 

(8, 10, 11, 12) gyorsabban dezaminálódtak, mint a diszulfid-hidat (9) vagy amid-kötést (12, 

13) tartalmazó származékok.  

• Az amid-kötésű és a tioéter-kötésű, a ciklusban Lys-t tartalmazó konjugátumok esetén 

a stabilitást jelentősen befolyásolta a konjugálás helye.  

• Kisebb stabilitás volt megfigyelhető az oldallácán módosított amid-kötésű (13) 

konjugátum esetén, a C-terminálisán hosszabbított változathoz képest (12).  

• Ehhez képest a tioéter-kötésű, KNGRC szekvenciát tartalmazó konjugátumok 

fordítottan viselkedtek: a Lys oldallácán (11) módosított konjugátum kevésbé volt 

hajlamos a dezaminálódásra, mint a C-terminálisánál meghosszabbított származék 

(10). 

• A legstabilabbnak a C-terminálisán keresztül kapcsolt KNGRE (12) bizonyult, a 

mérés ideje alatt nem alakult át. 

• A vizsgálat körülményei között a 9 és 13 konjugátum esetén nem keletkezett a 

biolóiailag aktív izoaszpartil származék.  

• A tapasztalt izoAsp/Asp arány a 8, 10 és 11 konjugátumok esetén hasonló volt, mint 

amit a nem konjugált ciklopeptidek esetében tapasztaltunk.  

 

A GPLGVRG spacert taralmazó konjugátumok esetében általánosan megfigyelhető volt a 

gyorsabb átalakulási tendencia, valamint minden esetben csak az egyik származék keletkezett, 

kizárólagosan vagy izoAsp vagy Asp származékok voltak megfigyelhetőek. Továbbá: 

• A legstabilabb származéknak ebben az esetben is a C-terminálisán meghosszíbbított 

KNGRE (18) konjugátum bizonyult. Majd kemostabilitásukat tekintve a 19-es és a 17-

es konjugátumok követik. A C-terminálison meghosszabbított KNGRC konjugátum 

(16) volt az egyetlen, ami kizárólag izoAsp-származékká alakult át. 

• A 14, 15, 17, 19 konjugátumok dezaminálódása során csak a biológiailag inaktív Asp-

származéka keletkezett. 



 

62 
 

6. táblázat: A GPLGVRG spacert taratlmazó konjugátumok stabilitása 

Kód Konjugátumok 

Asn/izoAsp/Asp arány 

 (DMEM CM, 37°C) 

6 óra 72 óra 

[NGRC]Dau-sp2  

(14) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2  

0/0/100 0/0/100 

[CNGRC]Dau-sp2 

(15) 

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

0/0/100 0/0/100 

[KNGRC]Dau-sp2  

(16) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2  

0/100/0 0/100/0 

[K(Dau-sp2)NGRC]  

(17) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG

SCH2

 

46/0/54 0/0/100 

[KNGRE]Dau-sp2  

(18) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

 

100/0/0 100/0/0 

[K(Dau-sp2)NGRE] 

(19) 
-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG
 

100/0/0 52/0/48 

 

 

Mindezek ellentmondani látszanak a nem konjugált ciklopeptideknél tett megfigyeléseknek, 

így arra következtethetünk, hogy az átalakulás mértékét jelentősen befolyásolja a konjugált 

hatóanyag és a távtartó jelenléte és ez utóbbi szekvenciája is. Ezért a konjugátumok 

szukcinimid-gyűrűzárásának/felnyílásának sebessége és hajlama valamint a keletkező 

termékek aránya nem jósolható meg előre a szabad ciklopeptideknél mért adatokból.  

4.3. A GFLG és GPLGVRG spacert tartalmazó ciklikus NGR konjugátumok emésztési 

vizsgálata, citosztatikus és citotoxikus hatása  

A szintézistől és a kemostabilitási vizsgálatoktól eltérően a további vizsgálatok a két 

különböző spacert tartalmazó konjugátumok esetén technikai szempontból vagy értelmezési 

megfontolásokból külön haladtak, ezért ezeket külön alfejezetekben tárgyalom. 
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4.3.1. A GFLG spacert tartalmazó konjugátumok patkánymáj lizoszóma 

preparátummal szembeni viselkedése 

A konjugátumokba beépített GFLG spacerről ismert, hogy szelektíven hasítható a tumorsejtek 

lizoszómáiban nagy mennyiségben jelenlevő katpeszin enzim által. Az MTA-ELTE 

Peptidkémiai Kutatócsoportban végzett korábbi vizsgálatok arra mutattak rá, hogy az izolált 

katepszin B enzimmel, valamint a patkánymáj lizoszóma preparátummal végzett vizsgálatok 

nem mutatnak jelentős különbséget a GFLG távtartó hasadási pontjaiban.[120] Mindazonáltal a 

patkánymáj lizoszóma preparátum használatával reálisabb képet kaphatunk a konjugátumok 

felszabadulásának sebességéről. A patkány máj lizoszóma preparátummal végzett emésztési 

kísérleteket kapcsolt HPLC-MS technikával vizsgáltam a citosztatikus és citotoxikus hatás 

szempontjából fontos 6 és 72 óra után. A 6 órás mintáknál kapott eredményeket a 27. ábra 

mutatja be.[132] 
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27. ábra: Patkány máj lizoszóma homogenátum jelenlétében képződött fragmensek 6 óra után
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Látható, hogy mind a hat esetben (27. ábra, A-F) a várt helyeken hasadtak el a 

biokonjugátumok, peptid fragmenseket és daunomicin tartalmú metabolitokat eredményezve. 

A legkisebb metabolit a Dau=Aoa-Gly-OH ([M+H]+=658,4) volt minden esetben, valamint 6 

óra után megtalálható volt még a Dau=Aoa-Gly-Phe-OH ([M+H]+=805,5) származék is. Ez a 

metabolit 72 órát követően már egyik konjugátum esetében sem volt megtalálható. Korábbi 

tapasztaltakkal megegyezően szabad hatóanyagot nem detektáltam egyik esetben sem a 

vizsgálatok során.  

Az eredmények alapján kitűnik, hogy az 8, 10 és 12 konjugátum (27. ábra: A, C, E) 6 óra alatt 

már teljes mértékben elemésztődött és döntő többségben a Dau=Aoa-Gly-OH metabolit van 

jelen, melyről ismert, hogy hatékonyan képes kötődni a DNS-hez.[133]  A diszulfid-hidat 

tartalmazó (9) konjugátum ezzel ellentétben, sokkal lassabban degradálódott. Hat óra után a 

kiindulási anyag még mindig megtalálható volt, és a Dau=Aoa-Gly-Phe-OH metabolit is még 

nagy mennyiségben jelen volt a mintában. A 11 és 13 (27. ábra: F,D) konjugátum esetében a 

GFLG spacer a ciklusban lévő Lys oldalláncán volt kiépítve, ezért lassú elbomlásuk 

valószínűleg sztérikus okokra vezethető vissza.  

4.3.2. A ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok in vitro vizsgálata 

Az in vitro citotoxicitás és citosztázis vizsgálatokat az Tóth Szilárd az MTA TTK 

Enzimológiai Intézetében végezte. 

A kialakított daunomicin tartalmú konjugátumokat CD13 receptor pozitív HT-1080 

(fibroszarkóma) sejtvonalon CD13 receptor negatív HT-29 (vastagbélrák) sejteken vizsgáltuk. 

A HT-1080 sejteken a CD13 receptor jelenlétét, illetve a HT-29 sejteken annak hiányát 

fluoreszcens jelzett antitesttel ellenőriztük áramlási citométerrel (28. ábra).  

Fontos kiemelni, hogy az irodalom szerint mindkét sejttípuson egyaránt megtalálhatóak olyan 

RGD-integrin receptorok (pl. v3, vb5, v6, 51), amelyek képesek lehetnek felismerni az 

izoDGR peptideket.[134,135] Az integrin receptorok sokfélesége miatt, ezek jelenlétét a sejteken 

külön nem vizsgáltuk. A két sejtvonal együttes használatával ezért egy olyan in vitro 

modellrendszert kapunk, amely ideális a ciklo-NGR peptid – daunomicin konjugátumok 

szerkezet – szelektivitás összefüggésének vizsgálatára.[132] 
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28. ábra: A CD13 receptor kimutatása HT-1080 és HT-29 sejteken 

CD13 jelenléte HT-1080 fibroszarkóma (A) és HT-29 vastagbélrák sejteken (B). A receptorok jelenlétét FITC 

jelölt CD13 specifikus OKM13 antitesttel (feketével jelölt) követtük; az izotípus kontrollt a piros hisztogramok 

jelölik. 

 

A konjugátumok hatékonyságát a szabad daunomicinnel hasonlítottuk össze. Figyelembe kell 

venni a kapott adatok értelemzésekor, hogy amíg a szabad hatóanyag diffúzióval, szinte 

korlátlan mennyiségben jut be a sejtekbe, addig a konjugátumok felvétele receptor-mediált 

útvonalon történik, majd pedig a lizoszómában a hatóanyag egy metabolitja szabadul fel nem 

a szabad forma. Ezért a kialakított konjugátumok in vitro citosztázisa/citotoxicitása is 

várhatóan rosszabb lesz a szabad daunomicinhez képest.[21,136] Azt is érdemes megemlíteni, 

hogy bár vannak más kötéstípusok, amelyek alkalmazása lehetővé teszi a szabad hatóanyag 

felszabadulását, azonban ezen konjugátumok szintézise komplikált, általában rossz 

kitermeléssel játszódnak le és szérum stabilitásuk nem mindig megfelelő. Ezért az oxim-

kötésű konjugátumok, amelyeket könnyen és költséghatékonyan elő lehet állítani, a 

konjugátumok előszűrésére (megfelelő irányító molekulák kiválasztására) igen alkalmasak. A 

későbbiekben az így meghatározott jó receptor affinitású, hatékony irányító molekulák 

felhasználhatók más hatóanyag kombinációk előállítására is. 

A biológiai vizsgálatokat kétféle képpen végeztük. Az egyik esetben a sejteket 6 óráig 

kezeltük a konjugátumokkal, majd a vegyület lemosása után további 66 órát inkubáltuk a 

sejteket 37°C-on (citosztatikus hatás). A másik esetben a sejteken 72 órán keresztül rajta 
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hagytuk a konjugátumokat (citotoxikus hatás) és közvetlenül utána határoztuk meg a 

vegyületek tumorellenes hatását PrestoBlue reagenssel.[132] 

4.3.2.1. GFLG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok in vitro 

citosztatikus/citotoxikus hatása 

A GFLG spacert tartalmazó konjugátumokat a fentebb tárgyalt körülmények között 

vizsgáltuk. Mivel a GFLG spacer a lizoszómákban hasad el (ld. 5.3.1. fejezet), illetve ennek 

során olyan metabolitja (Dau=Aoa-Gly-OH) keletkezik, amely a szabad hatóanyaghoz képest 

rosszabb biológiai hatással rendelkezik, ezért a vizsgált konjugátumok hatékonysága is 

nagyságrendi eltérést mutat a nem konjugált daunomicinéhez képest. A kapott értékeket a 7. 

táblázat foglalja össze.[132] 

A vizsgálatok eredménye alapján a következőket lehet megfigyelni a GFLG spacert 

tartalmazó konjugátumok esetében:  

• A legkisebb gyűrűt tartalmazó konjugátum (8) kivételével, a leghatékonyabb 

tumorellenes konjugátumoknak azok bizonyultak, amelyek nem magukban az NGR 

szekvenciában tartamaznak elágazást, hanem C-terminálisuk meghosszabbításán 

keresztül kapcsolódik a hatóanyag-spacer részlet.  

• A 9, 10 és 12 konjugátumok citosztatikus hatása (6 órás kezelési időt követően) 

mikromólos koncentrációban megfigyelhető volt a HT-1080 sejteken, de egyedül a 

diszulfid-hidat tartalmazó konjugátum (9) mutatott jelentősebb szelektivitást, ami 

valószínűleg összefügg azzal, hogy ez alatt az idő alatt a konjugátum stabil volt és 

csak a CD13 specifikus NGR forma volt jelen. A 9 konjugátum tumorellenes hatása a 

kezelési idő növelésével javult, ugyanakkor a szelektivitása jelentősen csökkent.  

• A gyűrűben 18 atomot tartalmazó tioéter-kötésű 10 konjugátum és a 17 atomot 

tartalmazó amid-kötésű 12 hatását tekintve az amid-kötésű 12 valamivel nagyobb 

aktivitással rendelkezik a HT-1080 sejtekre, ami a kezelési idő növelésével fokozódik. 

Ezt részben magyarázhatja a ciklopeptidek szerkezetében mutatkozó különbség, 

részben pedig a 12 kimagasló kemostabilitása, hiszen így hosszabb ideig érintkeznek a 

sejtek a változatlan NGR peptid-hatóanyag konjugátummal. Az előbbit igazolják a 

sejtbejutási kísérletek is (4.3.2.2. fejezet), amelyek azt mutatták, hogy a 12 

konjugátumot lényegesen hatékonyabban veszik fel a sejtek, mint a 10 konjugátumot. 

Feltehetően a 12 konjugátum erősebben képes kötődni a CD13 receptorokhoz.  



 

67  Citotosztatikus hatás: 6 óra kezelés majd a konjugátumokat eltávolítottuk és 66 óra inkubáció követte  

 Citotoxikus hatás: 72 óra inkubáció a konjugátumokkal 

7. táblázat: GFLG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok in vitro citotoxikus/citosztatikus hatása és stabilitása 

Asn/izoAsp/Asp arány 

 (DMEM CM, 37°C) 
Kód Konjugátumok 

Citosztázis 

(IC50, µM) 

Citotoxicitás 

(IC50, µM) 

6 óra 72 óra HT-1080 HT-29 HT-1080 HT-29 

- - Dau Daunomicin 0,7±0,3 0,7±0,3 0,2±0,1 0,2±0,1 

0/83/17 0/83/17 
[NGRC]Dau-sp1 

(8) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2
 

>>50 >>50 23,8 ±0,7 20,6±5,6 

100/0/0 74/0/26 
[CNGRC]Dau-sp1 

(9) 

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

6,8±0,7 19,0±1,4 2,0±0,3 3,3±0,9 

0/57/43 0/57/43 
[KNGRC]Dau-sp1 

(10) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

SCH2  

8,0 ±0,1 10,3±2,2 3,3±0,6 5,7±0,9 

30/48/22 0/62/38 
[K(Dau-sp1)NGRC] 

(11) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GFLG

SCH2

 

45,2±13.2 >>50 14,5±2,0 >>50 

100/0/0 100/0/0 
[KNGRE]Dau-sp1 

(12) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GFLG -K-NH2

 

5,7±0,5 8,7±1,2 1,4±0,1 3,0±0,6 

100/0/0 54/0/46 
[K(Dau-sp1)NGRE] 

(13) 
 

43,7±4,1 >>50 15,8±4,4 >>50 

 

-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GFLG
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• A két azonos atomszámú ciklopeptidet tartalmazó konjugátum esetében (9, 12) a 

diszulfid-hidat tartalmazó konjugátum sejtbejutása még az amid-kötésű konjugátumnál 

is jobb. A 9 nem szignifikánsan, de némileg kisebb tumorellenes hatása (főleg a 6 órás 

kezelést követően) egyértelműen a lassabb lebomlásával hozható összefüggésbe.  

• Azok a konjugátumok, amelyekben a GFLG spacer a ciklikus NGR szekvencia 

lizinjén lett kialakítva (11, 13), elhanyagolható citosztatikus hatással bírtak. 

Ugyanakkor hosszabb kezelést követően (72 óra, citotoxicitás) hatásuk ugrásszerűen 

javult, ami specifikus volt CD13 receptort tartalmazó HT-1080 sejtekre. A rövid 

kezelés során elmaradt hatás megint csak a sejtbejutással magyarázható. Ezek a 

konjugátumok 6 óra alatt nem jutnak be jelentősen a sejtekbe. (A daunomicin közepes 

erősségű fluoreszcencia intenzitásának köszönhetően a kismértékű sejtbe jutás 

detektálására nem alkalmas.) 

• A legkisebb és legkevésbé stabil gyűrűt tartalmazó 8 egyedüli módon nem mutatott 

citosztatikus hatást (6 órás kezelés) azon konjugátumok közül, amelyek a hatóanyag-

spacer részletet a ciklopeptid C-terminálisához kötve tartalmazták. Azonban 72 óra 

után mindkét sejtvonalon citotoxikusnak bizonyult, amely nem szignifikánsan, de 

némileg még nagyobb is volt a HT-29 sejteken. Ez a jelenség egyedülálló volt a 

konjugátumok között, ami azt sugallja, hogy ez a konjugátum valószínűleg integrin 

receptorokon keresztül fejti ki a hatását, a kialakuló izoAsp származéka révén. A 

kapott eredményekből tehát arra következtethetünk, hogy ez a konjugátum nem mutat 

megfelelő CD13 receptor kötődést, valószínűleg a nem megfelelő térszerkezetű kicsi, 

feszült gyűrűből kifolyólag.  

 

Összegzésként ebből a kísérlet sorozatból is látszik, hogy a konjugátumok hatásának erőssége 

komplex folyamatok összességéből tevődik össze. Ezt befolyásolja a szerkezetből adódó 

receptorkötődés erőssége, a sejtbejutás hatékonysága, valamint a konjugátum stabilitása és 

sejtben történő degradációja. Ugyanakkor a kapott eredmények további kérdéseket vetnek fel, 

amiknek a megválaszolása a további kutatások feladata. Kérdés például, hogy ha nem 

keletkezik izoDGR szekvenciát tartalmazó konjugátum, akkor hogy történik meg a sejtbejutás 

CD13 receptor negatív sejteken? Milyen más mechanizmusok játszanak szerepet a 

sejtbejutásban? Ezektől függetlenül is az eredmények azt mutatják, hogy míg az elágazó 

szerkezetű (11, 13) konjugátumok alkalmasabbak lehetnek CD13 szelektív sejtbe juttatásra, 
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addig a 9, 10, 12 konjugátumok kettős hatású/irányítású (CD13 és integrin) vegyületek 

lehetnek. 

4.3.2.2. A GFLG spacert taratlmazó konjugátumok sejtbejutási vizsgálata  

Mivel a daunomicin fluoreszcens tulajdonsággal bír, ezért a konjugátumok (8-13) 

sejtbejutását áramlási citométerrel követni tudtuk. Egyes konjugátumok (12, 9) alacsony IC50 

értéke nem tette lehetővé a 72 órás sejtbejutási vizsgálatokat. Ezért 10 µM koncentrációban, 6 

órás kezelést alkalmaztunk, így a konjugátumok citosztatikus értékeivel reálisan párhuzamba 

állítható eredményeket kaptunk. Az egyes konjugátumokra kapott sejtbejutási adatok (29. 

ábra) tehát további magyarázatot nyújtanak a molekulák hatásmechanizmusáról, amelyeket az 

alábbikban szeretnék röviden összefoglalni.[132] 

A tioéter-kötésű 8 konjugátumnál csak elenyésző sejtbejutást tapasztaltunk, ami megerősíti 

azt a korábbi feltételezésünket, hogy a nem megfelelő térszerkezetű kis gyűrűs szerkezet 

következtében az NGR peptid részlet nem képes nagy affinitással kötődni a CD13 

receptorokhoz. Mindazonáltal a konjugátum dezaminálódása során keletkező izoAsp 

származék (gyűrűtagszám növekedéssel jár) jó liganduma lehet az RGD-integrineknek, amit 

igazol a mindkét sejtvonalon tapasztalt, egymáshoz hasonló citotoxicitási értékek.  

A legkiugróbb sejtbejutást a diszulfid-hidat tartalmazó 9 konjugátum mutatta. Valamivel 

kevesebb, de még mindig jelentős felvételt tapasztaltunk a ciklusban amid-kötésű, C-

terminálisán meghosszabbított 12 konjugátumnál is. A HT-1080 sejtekre azonban csak a 9 

konjugátum esetén figyeltünk meg némi szelektivitást, ahogy azt a citosztatikus kísérletek 

alapján is várhattuk. Ugyanakkor a két konjugátum citosztatikus aktivitása HT-1080 sejteken 

közel azonos (9: 6,8±0,7; 12: 5,7±0,5) volt. Ennek a jelenségnek a magyarázatát valószínűleg 

a 12 konjugátum kiemelkedően gyors lizoszómális degradációjában kell keresnünk (5.3.1. 

fejezet), ami kompenzálhatja a 9 konjugátum nagyobb sejtbejutását. 

A 10 konjugátum közepes mértékűnek mondható felvétele valamivel jobban megmutatkozott 

a HT-29 sejteken. Ez magyarázható azzal, hogy ennél a konjugátumnál már 6 óra alatt teljes a 

dezaminálódás folyamata, és jeletős mennyiségben keletkezik az izoAsp származék, ami már 

az integrin receptorokon keresztül juthat be a sejtekbe. Feltételezzük, hogy a konjugátum 

jelentős citosztatikus hatása ebben az esetben is magyarázható azzal, hogy lizoszómális 

emésztés során gyorsan metabolizálódik (5.3.1 fejezet), aminek révén a biológiai aktivitáshoz 

szükséges mennyiségű metabolit (Dau=Aoa-Gly-OH) felszabadulhat.  
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A 11 és 13 konjugátum alacsony 6 órás sejtbejutása indokolja a citosztatikus hatásuk 

elmaradását is. Figyelembe véve, hogy emellett ezeknek a konjugátumoknak még a 

lizoszómális metabolizálódása is lassú, logikusan következik, hogy a biológiai aktivitásuk 

kifejeződéséhez hosszabb időre van szükség.  
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29. ábra: A 8-13 konjugátumok (kezeletlen sejtekkel) normalizált sejtbejutása HT1080 és HT-29 sejteken 

 

4.3.3. A GPLGVRG spacert tartalmazó konjugátumok humán MMP-2 enzimmel 

szembeni stabilitása 

A konjugátumokba beépített másik spacer a GPLGVRG volt. Erről a szekvenciáról ismert, 

hogy szelektíven hasítható a tumorsejtek felszínén jelen lévő, a sejtmigrációban jelentős 

szerepet játszó MMP-2 enzim által.[137]  

Az emésztési vizsgálatok során izolált, rekombináns MMP-2 enzimet alkalmaztam és az 

emésztési kísérleteket kapcsolt HPLC-MS technikával vizsgáltam a citosztázis és citotoxicitás 

hatás szempontjából fontos 6 és 72 óra után. Az irodalmi adatok szerint korábban LC-MS 

technikával még nem követték MMP-2 enzim általi hasítást. Ezért a vizsgálati körülményeket 

a leírt kevésbé érzékeny mérési módszerek (pl. spektrofluoriméter) alapján terveztem, de 

további optimalizációra volt szükség a HPLC-MS módszerre való adaptáláshoz. A 6 órás 

mintáknál kapott eredményeket a 30. ábra mutatja be.  
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A 6 órás emésztési kísérlet során több esetben is jelentős Asp/izoAsp származék keletkezése 

volt tapasztalható, ami az enzim előaktíválásához és működéséhez szükséges nagy sótartalmú 

elegynek (Tris, NaCl, CaCl2, APMA) tulajdonítható. Mindezek mellett azonban látható, hogy 

szinte minden konjugátum esetében keletkezett az irodalom alapján várt metabolit a 

Dau=Aoa-GPLG-OH ([M+H]+=925,6) és szabad hatóanyag nem figyelhető meg. 
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30. ábra: Hasítási helyek MMP-2 enzim jelenlétében képződött fragmensek 6 óra után  

 

Az eredmények alapján két szélsőséges eredmény figyelhető meg a 6 órás emésztést 

követően. Ennek egyike a tioéter-kötést tartalmazó [KNGRC]Dau-sp2 (16) konjugátum, 

amely majdnem teljesen elemésztődött. (30. ábra: C) A másik véglet, a 19 konjugátum, ennek 

ellentétjeként viselkedett, szinte teljes mértékben változatlan maradt (30. ábra: F; 31. ábra: L). 

Ebben a konjugátumban a KNGRE szekvenciát tartalmazó ciklusban lévő Lys olalláncán volt 

kiépítve a GPLGVRG spacer. Ennek a konjugátumnak az MMP-2 enzimmel szembeni 

ellenálló képessége valószínűleg sztérikus okokra vezethető vissza. Hasonló, de nem ilyen 

mértékű stabilitást figyeltem meg a GFLG spacert tartalmazó hasonló konjugátum lizoszóma 
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preparátumban történő lebomlása esetén is. Összességében elmondható, hogy a 16 

konjugátum kivételével MMP-2 enzimmel szemben nagyobb stabilitást figyeltünk meg ezen 

vegyületeknél, mint a GFLG spacert tartalmazóknál a lizoszóma preparátumban az adott 

kísérleti körülmények között.  

Mivel a 6 órás lebontás után szinte valamennyi konjugátum esetén jelentős mennyiségű intakt 

kiindulási anyagot detektáltunk, különös jelentősége volt a hosszabb idejű vizsgálatnak. A 72 

órás emésztési vizsgálatok során (31. ábra) azonkívűl, hogy minden esetben maradt még több-

kevesebb intakt konjugátum, egy új, eddig nem tapasztalt metabolit a Dau=Aoa-GPLGVR-

OH ([M+H]+=1180,5) jelent meg.  
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31. ábra: Hasítási helyek MMP-2 enzim jelenlétében képződött fragmensek 72 óra után 

 

A jelenség egy lehetséges magyarázatához figyelembe kell vennünk azt, hogy az MMP-2, 

mint proteáz enzim, idővel elemészti önmagát is, így az idő előrehaladtával egyre kevesebb 

enzim van jelen a vizsgálatok során. A Dau=Aoa-GPLGVR-OH ([M+H]+=1180,5) csak a 72 

órás mérések során, a kevesebb MMP-2 enzim jelenlétében volt megtalálható. Mindezek arra 

utalnak, hogy a konjugátumok emésztése során, elsőként a Dau=Aoa-GPLGVR-OH metabolit 
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keletkezik és a folyamatnak az első lépése lehet. A következő lépés, mely során megtörténik a 

Gly-Val közti kötés hasítása, ezután már lényegesen gyorsabban megy végbe. Ezért a 6 órás 

vizsgálatok alatt, még elégséges enzim jelenlétében szinte azonnal bekövetkezett a Gly-Val 

közti metabolizáció is és csak a Dau=Aoa-GPLG-OH származék volt megfigyelhető. Ennek 

igazolására további kísérleteket tervezünk.  

A 72 órás emésztési eredmények alapján elmondható, hogy a 6 órás eredményekhez hasonló 

tendencia figyelhető meg. A vizsgált minták közül továbbra is fontos kiemelni a 19 

konjugátumot, mivel egyedüliként változatlan maradt 72 órát követően is.  

4.4.2. GPLGVRG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok in vitro 

citosztatikus/citotoxikus hatása 

A konjugátumokba beépített GPLGVRG távtartó lehetővé teszi, hogy a sejtek felszínén jelen 

lévő MMP-2 metabolizálja a konjugátumokat, így egy daunomicin származékot szabadítva fel 

(Dau=Aoa-GPLG-OH). Mivel a MMP-2 közvetlenül a sejtek felszíne mentén található, ezért 

a konjugátumok tervezésekor feltételeztük, hogy olyan konjugátumokból szabadulhat fel 

nagyobb mennyiségben ez a metabolit, amelyek képesek CD13, vagy dezaminálódást 

követően, az izoAsp származékon keresztül integrin receptorokhoz kötődni. Fontos kiemelni, 

hogy mindkét vizsgált sejttípus kifejez MMP-2 enzimet, ezért nem volt elvárható, hogy 

hosszabb kezelés esetén lényeges szelektivitás beli különbségek jelentkezzenek. A 

konjugátumok biológiai hatását vizsgálva azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy nem aktív 

metabolit szabadul fel, amelyet a sejteknek fel kell venniük és tovább metabolizálódniuk.  

Az in vitro biológiai vizsgálatokat ebben az esetben is HT-1080 (CD13 receptor pozitív) és 

HT-29 (CD13 receptor negatív) sejteken végeztük. A korábban említett GFLG spacert 

tartalmazó konjugátumoknál használt módszert alkalmaztuk a citosztatikus és citotoxikus 

hatás meghatározásra (5.3.2. fejezet). A vizsgálatok során kapott eredményeket az 8. táblázat 

foglalja össze. 



 

74                                                         Citotosztatikus hatás: 6 óra kezelés majd a konjugátumokat eltávolítottuk és 66 óra inkubáció követte  

                                                                   Citotoxikus hatás: 72 óra inkubáció a konjugátumokkal 

8. táblázat: A GPLGVRG spacert tartalmazó ciklikus NGR-daunomicin konjugátumok in vitro citotoxikus/citosztatikus hatása és stabilitása 

 

Asn/izoAsp/Asp arány 

 (DMEM CM, 37°C) 
Kód Konjugátumok 

Citosztázis 

(IC50, µM) 

Citotoxicitás 

(IC50, µM) 

6 óra 72 óra HT-1080 HT-29 HT-1080 HT-29 

- - Dau Daunomicin 0,7±0,3 0,7±0,3 0,2±0,1 0,2±0,1 

0/0/100 0/0/100 
[NGRC]Dau-sp2 

(14) 
CO-NGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2
 

>>50 >>50 >>50 >>50 

0/0/100 0/0/100 
[CNGRC]Dau-sp2 

(15) 

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

Ac-CNGRC-GG

SS
 

>>50 >>50 >>50 >>50 

0/100/0 0/100/0 
[KNGRC]Dau-sp2 

(16) 
CO-KNGRC-GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

SCH2  

13,5±0,3 11,2±4,0 4,8±0,3 5,8±0,8 

46/0/54 0/0/100 
[K(Dau-sp2)NGRC] 

(17) 
CO-KNGRC-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG

SCH2

 

>>50 >>50 >>50 >>50 

100/0/0 100/0/0 
[KNGRE]Dau-sp2 

(18) -KNGRE -GG

Dau =Aoa- GPLGVRG -K-NH2

 

>>50 >>50 >>50 >>50 

100/0/0 52/0/48 
[K(Dau-sp2)NGRE] 

(19) 
-KNGRE-NH2

Dau =Aoa- GPLGVRG
 

1,8±0,1 0,8±0,1 0,6±0,1 0,4±0,1 



 

[NGRC]Dau-sp2 (14); [CNGRC]Dau-sp2 (15); [KNGRC]Dau-sp2 (16); [K(Dau-sp2)NGRC] (17); 75 
[KNGRE]Dau-sp2 (18); [K(Dau-sp2)NGRE] (19); 

A jelentős hatás miatt felmerült a 19 konjugátumnál, hogy nem kötött daunomicin található 

mellette. Az anyag tisztaságát igazolja, az LC-MS vizsgálatok során felvett kiindulási 

kromatogram (32. ábra) 
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32. ábra: A 19 konjugátum LC-MS kromatogramja, 0 óra 

 

A GFLG spacert tartalmazó konjugátumokhoz képest jelentős eltérések, szélsőségek 

tapasztalhatóak mind citosztatikus, mind citotoxikus hatás terén a GPLGVRG analóg 

konjugátumok között és az alábbi állításokat tehetjük: 

• A legkisebb gyűrűt (15-tagú) tartalmazó 14 konjugátum hatástalansága az in vitro 

vizsgálatokban részben ugyanarra vezethető vissza, mint amit a GFLG spacert 

tartalmazó analógjánál (8) is tapasztaltunk. Feltehetően maga az NGR ciklopeptid 

vagy egyáltalán nem, vagy nem megfelelő affinitással tud kötődni a CD13 

receptorhoz. Másrészt, amíg a GFLG analóg (8) átalakulása során nagymennyiségű 

izoAsp származék keletkezik, ezáltal pedig az integrin receptorokon keresztül fejti ki 

hatását, addig a 14 konjugátum esetében csak a biológiailag nem aktív aszpartil 



 

[NGRC]Dau-sp2 (14); [CNGRC]Dau-sp2 (15); [KNGRC]Dau-sp2 (16); [K(Dau-sp2)NGRC] (17); 76 
[KNGRE]Dau-sp2 (18); [K(Dau-sp2)NGRE] (19); 

származék figyelhető meg. A 14 konjugátum eredményeiből továbbá levonhatjuk azt a 

következtetést is, hogy az MMP-2 általi hasítással keletkező metabolit (Dau=Aoa-

GPLG-OH) valószínűleg nem jut be a sejtekbe, hogy kifejtse hatását. 

• A diszulfid-hidat tartalmazó 15 és tioéter-kötést tartalmazó 17 konjugátum esetén sem 

citosztatikus sem, citotoxikus hatás nem tapasztaltunk a mérés körülményei között. 

Mindkét esetben szintén a biológiailag inaktív Asp származék keletkezik és a spacer 

hasadása viszonylag gyors más konjugátumokhoz viszonyítva. Mindezek és az 

esetleges, a spacer hatására bekövetkező receptor kötődési affinitás szempontjából 

kedvezőtlen térszerkezeti változás a biológiai aktivitás megszűnéséhez vezetett.   

• Egyedül a tioéter-kötésű, C-terminálisán meghosszabbított a 16 konjugátum mutatott a 

GFLG spacert tartalmazó analógjához (10) hasonló eredményeket. A nem 

sejtspecifikus citosztatikus/citotoxikus hatását továbbra is megőrizte, ezért 

valószínűsíthetjük, hogy integrin-receptorokon keresztül jut be a sejtekbe. Ezt 

alátámasztják a stabilitás vizsgálatok, mert 6 órát követően csak izoAsp származékát 

lehetett detektálni. Mivel a többi anyag eredményéből úgy látszik, hogy a Dau=Aoa-

GPLG-OH metabolit nem jut be a sejtbe, feltételezhetően ez a konjugátum receptor-

mediált úton jut be a sejtbe, ahol lizoszómális degradáció útján olyan metabolit 

keletkezik, amely ki tudja fejteni a tumorellenes hatást. 

• A legnagyobb eltérés az amid-kötésű konjugátumok esetén figyelhető meg a GFLG 

analógokhoz viszonyítva. Az NGR szekvencia C-terminálisán keresztül kiépített 

konjugátuma (18) teljesen hatástalannak bizonyult a mérési körülmények között, míg 

a GFLG spacert tartalmazó analógja (12) kiemelkedő biológiái hatással rendelkezett. 

A hatás elvesztése nem magyarázható a stabilitási vizsgálatokból nyert adatokkal (72 

órát követően sem dezaminálódott) és a spacer is viszonylag lassan bomlott el, így 

akár receptor mediált endocitózissal bejutva sejtekbe a 16 konjugátumhoz hasonlóan 

metabolizálódhatna és hatásos lehetne. Ezért valószínűsíthető, hogy a GPLGVRG 

spacer beépítése olyan térszerkezeti változásokat idézett elő, amely kihatott a 

hatékonyságra. 

• Ezzel elletétes változás következett be az amid-kötésű, gyűrűjéből elágazó 

konjugátum (19) biológiai hatásában a távtartó megváltoztatásával. Míg a GFLG 

spacer analógja (13) CD13 receptor szelektivitást mutatott, addig a 19 konjugátum 

hatásában ez nem fedezhető már fel.  



 

[NGRC]Dau-sp2 (14); [CNGRC]Dau-sp2 (15); [KNGRC]Dau-sp2 (16); [K(Dau-sp2)NGRC] (17); 77 
[KNGRE]Dau-sp2 (18); [K(Dau-sp2)NGRE] (19); 

Figyelembe véve a stabilitási vizsgálatokat (72 órát követően az 52% Asn és 48% Asp 

származék) és az MMP-2 enzimmel történő emésztési vizsgálatokat (nem 

metabolizálódott 72 órát követően sem) a 19 konjugátum kiugró biológiai hatását az 

eddigi modell alapján nem lehet megmagyarázni, ezért további vizsgálatok 

szükségesek ennek felderítésére. 

A fentebb felsorolt adatok alapján azt mondhatjuk, hogy valószínűleg a GPLGVRG spacer 

esetleges metabolizálódása során keletkező Dau=Aoa-GPLG-OH nem jut be a sejtekbe. 

Azoknál a konjugátumoknál, ahol biológiai aktivitást tapasztaltunk (16, 19) feltehetőleg a 

teljes konjugátum jut be a sejtekbe receptor közvetített úton, és eddig nem vizsgált lebomlási 

úton keletkező metabolit által fejtik ki hatásukat. A hatásmechanizmus pontos okainak 

feltérképezéséhez azonban további vizsgálatok (pl. lizoszómális emésztés, sejtbejutási 

vizsgálatok) szükségesek. 



 

   78 

 

5. Az eredmények összegzése, kitekintés 

Doktori munkám során kettős célzásra alkamas ciklikus NGR peptidek és 

peptidkonjugátumok fejlesztését tűztem ki célul, amelyek segítségével a tumorok 

növekedésében és metasztázisában fontos szerepet játszó két receptor(család) (RGD-

integrinek és CD13) támadható. Ennek alapját az irodalomból már ismert, de ilyen 

szempontból még nem vizsgált, két NGR molekula, a ciklo[CNGRC] és ciklo[KNGRE] adta. 

Kutató munkám során a ciklusban a diszulfid-híd illetve az amid-kötés kiváltására, a sokkal 

egyszerűbben kialakítható és stabilabb tioéter-kötést vezettem be az új ciklo-NGR peptidek 

előállításakor. Vizsgáltam a kialakított, új ciklo-NGR peptidek kémiai tulajdonságát és 

térszerkezetét. Ezekből a kísérletekből nyert információkat figyelembe véve kiválasztottam 

négy ciklikus NGR molekulát, melyeket mint célzómolekula, konjugátumok kialakításához 

alkalmaztam. A konjugátumokba kétfajta enzim labilis spaceren keresztül (GFLG és 

GPLGVRG) oxim-kötéssel daunomicint építettem be. Meghatároztuk a konjugátumok in vitro 

citosztatikus és citotoxikus hatását CD13 receptor negatív és pozitív sejteken. A 

következőkben összefoglalom a ciklikus NGR molekulák és konjugátumaik eredményeit. 

 

5.1. Ciklikus NGR peptidek  

• Az irodalomban ismert két ciklikus NGR peptid analógiájára, a hatás növelése vagy 

módosítása érdekében új, tiéter-kötésű, a ciklusban 15, 16 és 18 atomot tartalmazó 

ciklikus NGR peptideket állítottam elő. Referenciaként előállítottam továbbá az 

irodalmból ismert két ciklopeptideket (17 tagú). 

• A ciklo[KNGRE]-NH2 szintézisénél egy új szintézis útvonalat alkalmaztam, ami az 

irodalmi adatnál jobb kitermelést eredményezett.[115,129] 

• Az Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 szintézisénél igazoltam, hogy a savas körülmények között 

végzett ciklizálás hatékonyabb, mint az enyhén lúgos körülmény között végzett 

oxidáció. 

• Az új, tioéter-kötést tartalmazó vegyületek szintézisénél kimutattam, hogy a 

klóracetil-származékok hatékonyabbak a gyűrűzárásra, mint a hosszabb szénláncú 

klór/brómacil származékok. 
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• Stabilitás (dezaminációra való hajlam) vizsgálatokat végeztem a biológiai 

vizsgálatokat reprezentáló sejttenyésztő médiumban és különböző pH-jú oldatokban, 

amelyeket a ciklopeptiek előállítására, illetve konjugálásra használunk (lúgos, 

semleges, savas). Az ciklo-NGR peptidek között ez alapján stabilitási sorrendet 

lehetett felállítani. 

• NMR és ECD spektroszkópia segítségével meghatároztuk a ciklikus NGR peptidek 

térszerkezetét és flexibilitását. A kapott információkból összefüggéseket állítottam fel 

a szerkezet és a dezaminálódási hajlam között. A szukcinimid-gyűrűzáródásban 

résztvevő csoportok távolsága (NGly és COAsn) és a dezaminálódási hajlam között 

egyenes arányosság figyelhető meg. További befolyásoló tényező a peptid gyűrűk 

flexibilitása és a gerincen belül, valamint a gerinc és az oldalláncok között kialakuló 

H-hidak, amelyek stabilizálják a szerkezetet. Minél flexibilisebb egy gyűrű (minél 

kevesebb H-híd alakul ki), annál hajlamosabb a szukcinimid-gyűrűzárásra. 

• A ciklikus NGR peptidek közül kiválasztottam két kevésbé, egy-egy közepes és nagy 

dezaminálódási hajlammal rendelkező molekulát (ciklo[KNGRE]-NH2, Ac-

ciklo[CNGRC]-NH2, ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2 és ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2). 

Ezeket mint irányító molekulákat építettem be a konjugátumokba. 

5.2. Ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok 

• A konjugátumok egyik típusába a lizoszómális enzim, katepszin B által hasítható 

GFLG spacert építettem be. A konjugátumok másik típusát a GPLGVRG spacert 

tartalmazó molekulák adták. A GPLGVRG spacerről ismert hogy a tumorsejtek 

sejtfelszínén nagy mennyiségben megtalálható MMP-2 proteáz metabolizálja. A 

konjugátumok MMP-2 enzimmel végzett metabolizmus vizsgálatok során az 

irodalomban leírt Gly-Val hasítási hely mellett egy másik enzimhasítási pontra is fény 

derült az Arg-Gly között. 

• Mindkét konjugátum csoport esetében a spacert egy Gly-Gly dipeptid beiktatásával, a 

ciklikus NGR a peptidek C-terminálisának meghosszabbításával építettem ki. Mivel a 

ciklo[KNGRE]-NH2, és a ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2 szabad lizin oldallánccal 

rendelkezik a ciklusban, kialakítottam olyan konjugátumokat is, amelyek az -

aminocsoporton keresztül tartalmazták a távtartóhoz kapcsolt hatóanyagot
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• A daunomicint C13-as pozícióján keresztül oxim-kötés kialakításával kapcsoltam a 

spacer N-terminálisán aminooxiecetsavval (Aoa) módosított spacerhez. Az Aoa-

módosított peptid hatékony szintéziséhez izopropilidén-csoporttal védett Aoa-t 

szintetizáltam és alkalmaztam, mert az irodalomban általánosan alkalmazott 

megoldásokkal nem sikerült elkerülni az Aoa nemkívánt mellékreakcióját 

aldehid/oxo-csoportot tartalmazó vegyületekkel.  

5.2.1. A GFLG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok 

• Megállapítottam, hogy komplett sejttenyésztő médiumban mind a lizin oldalláncán, 

mind a C-terminálison keresztül meghosszabbított amid-kötésű (12,13), illetve a 

diszulfid-hidat tartalmazó konjugátumok 6 órát követően stabilak maradtak, míg a 

tioéter-kötésű 15-tagú (8) és 18-tagú (10, 11) konjugátumok ekkor már döntő 

mennyiségban dezaminálódtak. Legstabilabbnak a 12 konjugátum bizonyult, amely 72 

órát követően is stabil maradt. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a nem konjugált 

ciklopeptidek stabilitás vizsgálati eredményeit nem lehet automatikusan figyelembe 

venni a konjugátumok esetén. 

• Igazoltam, hogy a katepszin B enzim két lépésben hasítja GFLG spacert, hasonlóan 

más konjugátumokhoz. Az első lépésben a keletkező Dau=Aoa-GF-OH molekula 

további hasítása során Dau=Aoa-Gly-OH lesz a végső metabolit, melynek a 

tumorellenes hatást tulajdoníthatjuk. A diszulfid-hidat tartalmazó (9) és a ciklusbeli 

lizin oldalláncán spacert tartalmazó konjugátumok (11, 13) esetében lassabb 

metabolizálódást tapasztaltam. Utóbbiak viselkedésére magyarázat lehet, hogy az -

aminocsoporton keresztül kiépített spacer sztérikus okokból nehezebben hozzáférhető 

az emésztő enzim számára. 

• A CD13 receptor pozitív (HT-1080, humán fibroszarkoma) és negatív (HT-29, humán 

vastagbélrák) sejteken végzett in vitro tumorellenes hatás vizsgálatok azt mutatták, 

hogy a két irodalmi ciklopeptid felhasználásával készült konjugátum mellett a 

ciklusban tioéter-kötést tartalmazó 10 konjugátum mutatott kiemelkedő citosztaikus 

hatást, de csak a diszulfid-hidat tartalmazó 9 konjugátum mutatott bizonyos mértékű 

CD13 receptor szelektivitást. A lizin-oldallácán keresztül kapcsolt hatóanyag-spacer 

konjugátumok (11, 13) kevésbé hatékonyak, de tényleges CD13 szelektivitást 

mutattak.[132] 
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• A konjugátumok tumorellenes hatásának pontosabb értelmezése érdekében végzett 

sejtfelvételi vizsgálatok – figyelembe véve a lizoszómális lebomlási adatokat – 

igazolták az összefüggést a sejtfelvétel és a tumorellenes hatás között. 

• Ezek alapján megállapítottam, hogy a ciklopeptid C-terminálisán keresztül kialakított 

konjugátumok inkább a kettős célzásra (RGD integrinek, CD13) alkalmasak, míg a 

ciklopeptid lizin oldalláncán keresztül kapcsolt hatóanyag konjugátumok elsősorban 

CD13 szelektív célzást tesznek lehetővé. 

5.2.2. A GPLGVRG spacert tartalmazó ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok 

• Megállapítottam, hogy a GPLGVRG spacert tartalmazó konjugátumok kémiai 

stabilitása jelentősen eltért a GFLG spacert tartalmazóktól. A konjugátumok sokkal 

gyorsabb ütemben alakultak át, és szinte kizárólag vagy csak aszpartil, vagy csak 

izoaszpartil származékot lehetett megfigyelni. Ez arra utal, hogy a spacer szekvenciája 

jelentősen befolyásolhatja a dezaminálódási lépést. Ebben az esetben is a C-

terminálisán meghosszabbított, amid-kötésű konjugátum (18) bizonyult a 

legstabilabbnak. 

• A GPLGVRG spacert tartalmazó konjugátumok MMP-2 proteáz által történő 

lebontása során a Gly-Val kötés hasadása mellett egy másik enzimhasítási pontra is 

fényt derítettem az Arg-Gly között, mely valószínűleg a spacer metabolizmusának 

első, sebességmeghatározó lépése lehet. 

• Megállapítottam, hogy annak a két konjugátumnak volt in vitro tumorellenes hatása, 

amelyek az MMP-2 enzim általi metabolizálódása során szélsőségesen viselkedtek. A 

tioéter-kötést tartalmazó és a ciklopeptid C-terminálisán módosított (16) konjugátum 

már 6 órát követően szinte teljesen elemésztődött. Ebben az esetben feltehetőleg a 

gyors dezaminálódás és az izoAsp származék integrin receptorokon történő 

sejtbejutása révén tudja kifejteni a hatását. Ezzel szemben a gyűrűben lévő lizin -

aminocsoportján keresztül módosított amid-kötésű konjugátum (19) 72 órát követően 

is csak minimálisan metabolizálódott. Ez utóbbi a szabad hatóanyaghoz hasonló 

hatással rendelkezett. Mindkét hatásos vegyület mindkét sejttípuson közel egyformán 

hatott, tehát ezek is kettős hatású konjugátumoknak tekinthetők.   

• Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a Dau=Aoa-GPLG-OH nem jut be a 

sejtekbe.
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5.3. Kitekintés 

A doktori munkám során elért eredmények fontos támpontot nyújthatnak az NGR 

szekvencián alapuló irányító molekulák tervezéséhez. Sikerült szerkezeti összefüggéseket 

találni arra nézve, hogy mely típusú konjugátumok lehetnek alkalmasak CD13 szelektív 

irányításra és melyek azok, amelyek kettős irányításúak. Ezeket figyelembe véve lehet 

további még hatékonyabb molekulákat tervezni. Ezek például tartalmazhatnak más típusú 

hatóanyagokat és spacereket/linkereket, amelyekből a hatóanyag szabad formában 

felszabadulhat. Ilyen kísérletek jelenleg is folynak laboratóriumunkban.  

Mivel abban az esetben, amikor a ciklopeptid a C-terminálisán keresztül kötődik a hatóanyag-

spacer részhez, a ciklusban a lizin jelenléte nem biztos, hogy szükséges. Ennek elhagyása 

egyszerűbb, olcsóbb szintézist eredményezne. Ezért folyamatban vannak csoportunkban olyan 

kísérletek, ahol a lizin helyettesíthetőségét vizsgáljuk. 

A irányító molekulák, így az NGR peptidek is, nem csak hatóanyagok célbajuttatására 

alkalmazhatók, hanem radioizotópot tartalmazó konjugátumok előállítására is. Ezek részben 

tumordiagnosztikai célra, részben célzott radioterápiás kezelésekre is felhasználhatók 

(természetesen más-más izotóp alkalmazásával). Az előbbire példa a Debreceni Egyetem 

Nukleáris Medicina Intézet munkatársaival közösen végzett kutatásunk. A ciklo[KNGRE]-

NH2 peptid lizin oldalláncán kelátor segítségével Ga68-radioizotóppal jelölt származékot 

sikeresen alkalmaztuk kisállat PET vizsgálatokban. Az anyag sokkal jobb dúsulást mutatott 

CD13 receptor pozitív vesetumorokban, mint a forgalomban lévő és erre a célra használt 

ciklo-RGD dimer származék.[139] Az eredményeket és a közleményt munkámban nem tudtam 

felhasználni, mivel ezt a munkát Máté Gábor a doktori dolgozatában bemutatta. Új 

eredményként megemlíthető, hogy a ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2 konjugátum, bár kisebb 

mértékben, de szintén jó szelektivitással kötődött ezen tumorhoz (33. ábra).  

 

CO-KNGRC-NH2

Ga68-NODAGA

SCH2

-KNGRE-NH2

Ga68-NOTA

CO-KNSarRC-NH2

Ga68-NODAGA

SCH2

 

33. ábra: Radioizotóppal jelölt ciklikus NGR származékok lokalizációja vesetok alá ültetett tumor modellen 
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Ugyanakkor egy Gly – Sar (szarkozin = N-metil-glicin) cserével készült konjugátum, amely a 

metilcsoport jelenléte miatt nem mutat szukcinimid-gyűrűzárodási hajlamot, nem kötődött a 

tumorhoz. Feltehetőleg ennek oka a gátolt receptorkötődés, amit talán Liu és munkatársai által 

leírt receptordokkolási kísérlet is alátámaszthat.[140] Hamarosan megkezdődnek a kísérletek a 

ciklusban amid- illetve tioéter-kötést tartalmazó C-terminálison keresztül jelzett 

konjugátumokkal is.  
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6. Kísérleti rész 

6.1. A szintézisekhez alkalmazott reagensek, oldószerek  

A szintetikus munka során felhasznált reagenseket és oldószereket,illetve gyantákat és 

aminosav származékokat a 9. és 10. táblázatok foglalják össze: 

9.táblázat: Gyanták és aminosav származékok 

Név, kapacitás Rövidítés Gyártó cég 

4-(2’, 4’-dimetoxifenil-Fmoc-aminometil)-

fenoxiacetamido-norleucil MBHA-gyanta (0,65 

mmol/g) 

Fmoc-Rink Amid 

MBHA 

Iris Biotech GmbH 

(Marktredwitz, 

Németország) 

4-benziloxibenzilalkohol-polisztirol gyanta 

(0,94 mmol/g) 
Wang gyanta 

4-(2’, 4’-dimetoxifenil-Fmoc-aminometil)-

fenoxiacetamido-norleucil 2-klorotritil gyanta 

(0,67 mmol/g) 

Fmoc-Rink Amid 

2CT 

9-fluorenilmetiloxikarbonil-

aminosavszármazékok 
Fmoc-aminosav 

Fmoc-Glu(2-fenilizopropil észter)-OH Fmoc-Glu(OPp)-OH 
Merck (Budapest, 

Magyarország) 

 

10. táblázat: Oldószerek és reagensek 

Név Rövidítés Gyártó cég 

trifluorecetsav TFA 

Molar Chemicals 

(Budapest, Magyarország) 

diklórmetán DCM 

metanol MeOH 

etanol EtOH 

N,N-dimetilformamid DMF 

dietil-éter - 

piperidin - 

N,N’-diizopropilkarbodiimid DIC 

TCI (Budapest, 

Magy8arország) 

1-hidroxibenztriazol HOBt 

N,N-diizopropiletilamin DIEA 

triizopropilszilán TIS 

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

aminooxiecetsav Aoa 

metoxiamin hidroklorid - 
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10. táblázat: Oldószerek és reagensek-folytatás 

Név Rövidítés Gyártó cég 

N,N’-diciklohexilkarbodiimid DCC 

Sigma-Aldrich (Budapest 

Magyarország,) 

p-krezol - 

hidrogén-fluorid HF 

ecetsavanhidrid Ac2O 

hidrazin monohidrát N2H4xH2O 

fenol - 

2,2,2-trifluoroetanol TFE 

piridínium hidroklorid PyrxHCl 

tallium trifluoroacetát Tl(tfa)3 

4-aminofenil-higany acetát APMA 

acetonitril AcN 
VWR International, 

(Budapest, Magyarország) 

daunomicin Dau 
IVAX ajándéka (Budapest, 

Magyarország) 

ninhidrin-és izatin teszt alkotói (ninhidrin, 

etanol, fenol, piridin, KCN, izatin) 
- 

Reanal (Budapest, 

Magyarország) 

 

6.2 Általánosan alkalmazott protokollok 

6.2.1. A szilárdfázisú peptidszintéziseknél alkalmazott Fmoc/tBu stratégia protokollja 

A dolgozatomban szereplő peptideket manuálisan állítottam elő Fmoc/tBu szilárdfázisú 

peptidszintézis stratégiával. Mivel az NGR peptidek bázikus közegre érzékenyek, ezért a 

megszokott eljárást módosítanom kellett az Fmoc-hasítási lépésben.[132] A 11. táblázat 

tartalmazza az alkalmazott protokollt. 

A szilárdfázisú peptidszintézis során a kapcsolás végbemenetelét ninhidrin-teszttel, prolinhoz 

történő kapcsolás esetén izatin teszttel vizsgáltam. A tesztekhez az alábbi összetételű 

oldatokat használtam: 

• 2,5 g ninhidrint 50 mL absz. etanolban oldunk 

• 40 g fenolt 10 mL absz. etanolban oldunk 

• 0,01M-os KCN oldatot higítunk 98 mL piridinnel 

• 0,4 g izatint 12 mL benzilalkoholban oldunk, majd 2 óra kevertetés után leszűrjük és a 

szűrlet minden mililiteréhez adunk 50 mg Boc-Phe-OH-t. 
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A tesztek során először minimális mennyiségű gyantát kis kémcsőbe helyeztem, majd a 

ninhidin-, fenol-, és KNC-os oldatokból három-három cseppet adtam hozzá, izatin teszt 

esetében pedig még egy csepp izatin-oldatot is. A kémcsövet 103-105°C közé melegítjük 5 

percen keresztül, majd ellenőrizzük az oldat és a gyantaszemcsék színét.  

 

11.  táblázat: Az Fmoc/tBu technika protokollja 

Művelet Reagens/oldószer Időtartam (perc) Ismétlések száma 

Mosás DMF 1 3 

Fmoc-csoport 

hasítás 

2% piperidin/2% DBU/ 

/0,1 M HOBt/DMF 
2+2+5+5+10+10 1 

Mosás DMF 1 8 

Kapcsolás 
3 ekv. aminosav-származék/DMF 

+ 3-3 ekv. DIC,HOBt/DMF 
60 1 

Mosás DMF 1 3 

Mosás DCM 1 2 

Kaiser-teszt 
Ninhidrin oldat, KCN oldat, fenol 

oldat,(izatin oldat) 
3-5 1 

 

A gyantaszemeket tartalmazó, sárga színű oldatot 103°C-on, 5 percig melegítettem, majd 

pedig ellenőriztem az oldat és a gyantaszemek színét. Pozitív eredmény esetén a gyanta és az 

oldat tintakék, illetve izatin-tesztnél sötétbarna színű. Ebben az esetben a kapcsolást 

megismételtem. Amennyiben az újrakapcsolás sem járt sikerrel a gyantán épülő peptidet 

acetileztem (ecetsavanhidrid:DIEA:DMF = 1:1.3 (V/V/V), 30 perc). Ha mind a gyanta, mind 

az oldat színe változatlan marad (negatív eredmény) a kapcsolás teljes mértékben lejátszódott, 

és a szintézist a következő ciklussal folytattam. 

6.2.2. Az anyagok tisztítása 

A nyers peptidek és konjugátumok tisztításához félpreparatív RP-HPLC rendszert használtam 

(KNAUER GmbH, Bad Homburg, Németország). Az elválasztást szobahőmérsékleten 

végeztem Phenomenex (Torrence, CA, USA); Jupiter Proteo; C18; 90 Å; 250 mm x 10.0 mm; 

10 µm töltetű oszloppal. A tisztítás során peptidenként és konjugátumonkét eltérő gradiens 

elúciót alkalmaztam, 4 mL/perc áramlási sebességgel. Mivel a minták jól oldódtak, ezért a 

vegyületeket A eluensben oldottam. Az injektált oldat koncentrációja a nyerstermék 
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tisztaságától, a komponensek elválaszthatóságától függött (3-8 mg/mL). A mintaoldatokból az 

oszlopra 1,5 mL mennyiségeket injektáltam. A detektálás abszorbancia mérésével történt ide 

214 nm (ciklo-NGR peptidek) vagy 220 nm hullámhosszon. Az elválasztáshoz gradiens 

elúciót alkalmaztam (0 perc 0% B, 0-60 perc 0-90% B), 4 mL/perc áramlási sebességgel. 

Eluensként 0,1% TFA/víz (A eluens) és 0,1% TFA/acetonitril-víz (80:20 V/V; B eluens) 

elegyét használtam.  

6.2.3. Peptidek és konjugátumok homogenitásának vizsgálata analitikai RP-HPLC-vel 

A szintetizált peptidek és konjugátumok tisztaságát, illetve stabilitásukat analitikai RP-HPLC-

vel ((KNAUER GmbH, Bad Homburg, Németország), is vizsgáltam. Szobahőmérsékleten, 

Phenomenex (Torrence, CA, USA); Aeris Peptide XB-C18; 250 mm x 4,6 mm; 3,6 μm szilika 

töltetű oszlopot használtam. Az elválasztáshoz minden esetben gradiens elúciót alkalmaztam 

(0-5 perc 0% B, 5-50 perc 0-90% B), 1 mL/perc áramlási sebességgel. Eluensként 0,1% 

TFA/víz (A eluens) és 0,1% TFA/acetonitril-víz (80:20 V/V; B eluens) elegyét használtam. A 

vizsgált vegyületeket  214 nm (ciklo-NGR peptidek), illetve  220 nm-en (daunomicin-

NGR konjugátumok), abszorbancia detektálásával végeztem. 

Az izolált és tisztított peptideket valamint konjugátumokat, mivel rendkívül oldékonyak, A 

eluensben 1 mg/mL koncentrációban oldottam fel, és 20 µL injektáltam az oszlopra.  

6.2.4. Tömegspektrometriás vizsgálatok (ESI-MS) 

A tömegspektrometriás mérésekhez ESI-MS technikát használtam és a méréseket Bruker 

Daltonics Esquire 3000+ típusú készüléken végeztem (Bruker-Daltonics, Bréma, 

Németország). A vizsgált anyagokat minden esetben 0,01% ecetsavat tartalmazó acetonitril/ 

bideszt. H2O 50-50% (v/v) elegyében oldottam. A spektrumokat folyamatos mintaadagolás 

mellett (4 µL/perc sebességgel) 50-2500 m/z tartományban, pozitív üzemmódban vettem fel. 

6.2.4.1. LC-MS vizsgálatok 

A konjugátumokból keletkező metabolitok vizsgálatát és azonosítását LC-MS csatolt 

technikával végeztem. Ebben az esetben a fentiekben megadott tömegspektrométerhez 

folyadékkromatográfiás rendszert csatoltam (Jasco LC-2000Plus HPLC system; Jasco 

Europe, Cremella, Italy). Az elválasztás során 5 µL mintát injektáltam Supelco Ascentis C18 

oszlopra (3 μm, 2,1 x 150 mm, 100 Å), szobahőmérsékleten, 0,2 mL/perc áramlási 
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sebességgel, gradiens elúciót alkalmazva (0-2 perc 2% B, 2-26 perc 2-70% B, 26-27 perc 70-

100% B). Az elválasztáshoz használt eluensek 0,1% hangyasav/ bideszt. H2O V/V (A eluens), 

valamint 0,1% hangyasav /acetonitril /bideszt. H2O (80:20 V/V; B eluens) elegyei voltak. A 

spektrumokat pozitív üzemmódban, 300-1800 m/z tartományban vettem fel.  

6.3. Ciklo-NGR peptidek szintézise  

Az ciklikus NGR peptidek esetében a lineáris prekurzor származékot minden esetben 

manuálisan, szilárdfázisú peptidszintézis módszerével állítottam elő 0,5 g Fmoc-Rink Amid 

MBHA gyantán (0,71 mmol/g gyantakapacitás), Fmoc/tBu stratégia segítségével. A 

kapcsolások során Fmoc-Aaa-OH származék/HOBt/DIC elegyét használtam, a 

gyantakapacitásra számított 3 ekvivalens mennyiségben. A szintézisek végeztével a lineáris 

peptideket TFA:víz:TIS elegyével (95:2,5:2,5 V/V/V) hasítottam a gyantáról 

szobahőmérsékleten, 2 órán keresztül. A nyers termékeket hideg, a TFA mennyiségére 

számolt tízszeres térfogatú dietil-éterben csaptam ki, majd a szilárd anyagot centrifugálással 

(4000 RPM, 4 perc; Eppendorf 5702 centrifuga, Hamburg, Németország) elválasztottam. A 

nyers peptideket A eluensben oldottam, majd liofilizáltam. A vegyületeket RP-HPLC 

segítségével tisztítottam, a végtermékek egységességét analitikai HPLC-vel vizsgáltam és 

tömegspektrometria segítségével azonosítottam azokat. A tisztítást követően elvégeztem az 

oldatfázisú ciklizációt (lásd az adott peptideknél). A dezamináció vizsgálatokhoz készült 

DGR származékokat csak minimális mennyiségben, de az NGR peptidek szintézisével analóg 

módon állítottam elő. (A ciklo[KDGRE]-NH2 peptid esetén Fmoc-Asp(OBzl)-OH 

származékot használtam.) Ezért ezeket a szintéziseket külön nem tárgyalom. 

6.3.1. Ciklo[KNGRE]-NH2 szintézise (1) 

A szilárd hordozón történő szintézis során a C-terminálisra Fmoc-Glu(OtBu)-OH míg az N-

terminálisra Boc-Lys(ClZ)-OH aminosavszármazékot építettem be. Ennek a lizin 

származéknak az alkalmazása előnyös, hiszen a ClZ védőcsoport a gyantáról TFA-val való 

hasítás során nem hasad le, így a ciklizálás alatt is védi az -aminocsoportot. A többi 

alkalmazott aminosavszármazék: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Arg(Pbf)-OH 

volt. A szintézis végeztével a megszárított gyantáról a részlegesen védett lineáris származékot 

(H-Lys(ClZ)-Asn-Gly-Arg-Glu-NH2) hasítottam a gyantáról. A nyersterméket hideg, dietil-

éterben kicsaptam, majd centrifugáltam, liofilizáltam és RP-HPLC segítségével tisztítottam, 

tömegspektrometria segítségével azonosítottam.  
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A lineáris peptid mind a hasítás, mind a tisztítás során TFA-t tartalmazó 

hasítóelegyeben/eluensben volt oldva, ezért a szabad N-terminálisa tfa-só formájában volt 

jelen, ami erős ellenion jellege és szabad karboxilcsoportja miatt problémát okozhat a 

ciklizáció során. A ciklus kialakításához ezért először sócserét végeztem: a peptidhez 10 

ekvivalens PyrxHCl-ot (piridínium hidroklorid) mértem és annyi metanolban oldottam, 

amennyiben még éppen feloldódott. Szobahőmérsékleten, fél óra folyamatos kevertetést 

követően az elegyet szárazra pároltam, majd vízmentes DMF-ben feloldottam (peptid 

koncentrációja 0,2 mg/mL). Az ciklizáláshoz az oldatba BOP/HOBt/DIEA-t adagoltam (a 

peptidre számított 6:6:12 ekvivalensnyit) és az így kapott reakcióelegyet egy napon keresztül 

kevertettem szobahőmérsékleten. A reakció lejártával az elegyet pár csepp TFA 

hozzáadásával enyhén megsavanyítottam és bepároltam. Az így kapott olajos elegyet A és B 

eluens keverékével feloldottam és RP-HPLC-vel tisztítottam, ESI-MS segítségével 

azonosítottam és liofilizáltam. 

A még ClZ védőcsoporttal részlegesen védett, ciklikus terméket P2O5 fölött exikátorban 

történt szárítás után p-krezol gyökfogó jelenlétében folyékony HF-dal hasítottam (HF/p-

krezol =10 mL/1 g, 60 perc 0°C). A hasítás után a terméket 50 mL éterrel kicsaptam, szűrtem 

majd szárítás után RP-HPLC-vel tisztítottam, analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-rel 

azonosítottam. A szintézis kitermelése 46,2% volt a kiindulási gyantakapacitásra számolva, 

ami több mint 10%-kal jobb volt az irodalmi adatnál. (a cikkünkben vannak kitermelés 

adatok, használd nyugodtan) 

6.3.2. Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 szintézise (2)  

A lineáris származék (Ac-CNGRC-NH2) szintézisét kétféleképpen is megvalósítottam: 

• A lineáris prekurzor szintézisére az egyik megoldás, hogy a szilárdfázisú szintézis 

során Fmoc-Cys(Trt)-OH aminosav származékot építettem be. Ebben az esetben a 

szintézis befejező lépéseként acetileztem (ecetsavanhidrid/DIEA/DMF, 1:1:3 V/V/V) 

az N-terminálist, majd a gyanta szárítását követően hasítottam a gyantáról a peptidet 

és egyben az összes oldallánc-védőcsoportot is. A nyerstermék tisztítását követően a 

lineáris származékot Tris pufferben (0,1M; pH 8,2), peptidre számított 0,2 mg/mL 

koncentrációban, szobahőmérsékleten 24 illetve 48 óráig levegőn kevertettem (ún. 

levegőn történő oxidáció). Az idő leteltével a reakcióelegyet megsavanyítottam pár 

csepp HCl-oldat hozzáadásával, majd az oldószert liofilizálással eltávolítottam. A 
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visszamaradó szilárd anyagot A eluensben oldottam, majd RP-HPLC-s tisztítását 

követően izoláltam a kívánt ciklikus terméket, az Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 peptidet. A 

24 órás oxidáció után a ciklopeptidet 36,1% kitermeléssel, míg 48 óra után 19,7% 

kitermeléssel kaptam. Az utóbbi esetben jelentős mennyiségű dezaminálódott 

terméket is kaptam. 

• A másik előállítási lehetőséget az Fmoc-Cys(Acm)-OH cisztein származékok 

beépítése jelenti. Ebben az esetben az acetilezést követően, a gyantáról hasított peptid 

Acm védett ciszteineket tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy savas közegben 

szelektíven történjen a ciklizáció. Ehhez a lineáris részlegesen védett peptidet 0,2 

mg/mL-es koncentrációban 98% TFA/ 2% anizol (V/V) elegyében feloldottam és az 

Acm csoportokra számított 0,6 ekvivalensnyi Tl(tfa)3-ot adagoltam a keverékbe. Az 

így nyert reakcióelegyet 1 órán keresztül, szobahőmérsékleten kevertettem, majd az 

idő leteltével szárazra pároltam rotációs vákuum bepárlóval. Az olajos, nyers terméket 

dietil-éteres kicsapatást és centrifugálást követően RP-HPLC-vel tisztítottam, 

liofilizáltam. Az izolált frakciókból ESI-MS segítségével azonosítottam a kívánt 

ciklikus terméket.  

A fentebb tárgyalt két stratégia közül a második (Fmoc-Cys(Acm)-OH használata) 

bizonyult jobbnak, mivel az erősen savas körülmények között történő ciklizáció gátolja a 

szukcinimid-gyűrűzárást. Ilyen körülmények között a lineáris származék közel 100%-os 

konverzióját tapasztaltam. A ciklopeptidet így 45,3%-os kitermeléssel tudtam előállítani a 

gyantakapacitásra nézve.   

6.3.3. Tioéter-kötést tartalmazó ciklo[CH2CO-XNGRC]-NH2  (X: Ø (3); Pro (6); Lys (7)) 

szintézise 

A lineáris prekurzor peptideket hasonlóan a korábban leírt anyagokhoz állítottam elő Fmoc-

Rink-Amid MBHA gyantán, Fmoc/tBu stratégia segítségével. A peptidek N-terminálisára 

klór-acetil csoportot építettem be 5 ekvivalens klórecetsav-pentaklór-fenilészter (ClAc-OPcp) 

felhasználásával (6.4. fejezet). A lehasított, klóracetil-csoportot tartalmazó lineáris peptideket 

ciklizálás előtt félpreparatív RP-HPLC-vel tisztítottam, azonosítottam és liofilizáltam.  

A tioéter-kötés kialakításhoz a liofilizált származékokat 0,1 M Tris pufferben (pH 8,1) kis 

adagokban (kb. 2 óra alatt) feloldottam, míg a végső koncentráció el nem érte az 1 mg/mL-t. 

Ez követően az elegyet még egy órán keresztül kevertettem, majd pár csepp TFA 
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hozzáadásával megsavanyítottam az oldatot, így megállítva a reakciót. Az elegyet ezt 

követően tisztítottam szemipreparatív RP-HPLC-vel, liofilizáltam és ESI-MS segítségével 

azonosítottam a kívánt ciklikus terméket. Az egyes termékekre vonatkozó kitermelések 59,1% 

(3), 59,4% (6) és 62,3% (7) volt. 

6.3.4. A ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2 peptid (4) szintézise 

A peptid N-terminálisát ebben az esetben, 10 ekvivalens feleslegben β-klór- vagy β-

brómpropionsavat, ugyanennyi DIC és HOBt jelenlétében ún. in situ aktív észteres 

kapcsolással acileztem. A gyantáról a lineáris származékot TFA-val való hasítását és 

feldolgozását követően RP-HPLC-vel tisztítottam, izoláltam, és azonosítottam. A 

klórpropionsavval kapcsolt termék kisebb mennyiségben keletkezett, mint az analóg 

brómpropionil származék (kitermelés: ~21%, illetve 27,5%). A ciklizációt ebben az esetben is 

0,1 M-os Tris pufferben (pH 8,1) végeztem az előző fejezetben (6.5.3. fejezet) leírtakkal 

azonos módon. A reakciót analitikai RP-HPLC-vel követtem, és azt tapasztaltam, hogy a 

BrCH2CH2CO-NGRC-NH2 esetében a ciklizáció 4 óra alatt játszódott le, míg a klórpropionil 

származék ciklizációja 48 óra alatt sem játszodott le teljesen. A gyantakapacitásra számolt 

végső kitermelés 7,0% illetve 17,1% volt.  

6.3.5. A ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2 peptid (5) szintézise  

A homociszteint tartalmazó ciklopeptid (5) szintézise a ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2 (3) peptid 

előállításával analóg módon (6.5.3. fejezet) történt, azzal a változtatással, hogy Fmoc-

Cyshomo(Trt)-OH építettem be a C-terminálisra. A kitermelés ebben az esetben 37,9% volt. 

6.4. Ciklikus NGR peptidek térszerkezet vizsgálata 

A ciklikus NGR peptidek ECD illetve NMR spektrumainak felvételét Knapp Krisztina és Dr. 

Majer Zsuzsa (ELTE, Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium), valamint Dr. Láng 

András, Dr. Czajlik András és Dr. Perczel András (MTA-ELTE Fehérjemodellező 

Kutatócsoport és Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium) végezte. 

6.4.1. Térszerkezet vizsgálatok ECD spektroszkópiával 

Az ECD spektrumokat (185< λ< 300 nm) deszt. vízben és 2,2,2-trifluoretanolban (TFE) 

vettük fel Jasco J-810 spektropolariméter (ABL&E Jasco Magyarország Kft, Budapest) 
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segítségével 298 K-en, 0,02 cm kvarc küvettát használva. A peptidek koncentrációja 0,5-1 

mg/mL (~1-2 mM) között volt, minden spektrum 5 felvétel átlaga. Az egymás után felvett 

spektrumok ún. Means Movement algoritussal simítottuk. A végső ECD sáv intenzitások az 

átlagos moláris ellipticitásban fejeztük ki ([Ɵ]MR, deg cm2/dmol). 

6.4.2. Térszerkezet vizsgálatok mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiával 

A vizsgált ciklikus NGR peptidek 1mM-os oldatait vízben (H2O:D2O; 9:1 V/V) pH 3,0 és pH 

5,0 közegben készítettük el. A mintákat 288 K-en Bruker Avance III 700 MHz-es (Bréma, 

Németország) (triplarezonancia z-gradiens mérőfejjel) készüléken végeztük, a deutérium 

jelére lock-olva. A jelhozzárendeléseket 2D 1H–1H ROESY (Rotating frame Overhauser 

Effect SpectroscpoY; 250 és 350 ms keverési idők), 1H–1H TOCSY (TOtal Correlation 

SpectroscopY; 80 ms keverési idő) és 1H–1H DQF-COSY (Double Quantum Filter COSY) 

mérések kombinációjával végeztük. A kiértékelésekhez TopSpin 3.1 és CCPNMR analysis 

2.1 szoftvert használtunk. 

A megfelelő ROESY spekturompkból 106, 97, 87, 122, 107, 79, és 108 távolság jellegű 

kényszerfeltételt állapítottunk meg a ciklikus NGR peptidekre (1-7). A kényszerfeltételeket 

három távolság tartományban (0,18–0,25; 0,25–0,35 és 0,35–0,50 nm) állapítottuk meg a 

ROESY csúcsok intenzitásának megfelelően. A szerkezet számítások szimulált fűtés 

protokollok és CNS szoftver alkalmazásával történtek. Minden molekula esetében 100 

szerkezetet számítottunk és vizsgáltunk. A kémiai eltolódásokhoz referenciaként DSS-t (2,2-

dimetil-2-szila-pentán-5-szulfonsav) alkalmaztunk.  

6.5. Ciklikus NGR peptidek stabilitásvizsgálata 

A liofilizált, ciklikus NGR peptideket deszt. vízben, 0,2 M-os NH4OAc oldatban (pH 5,0), 

PBS oldatban (pH 7,4) és 0,1 M Tris pufferben (pH 8,1) 1,0 mg/mL koncentrációban 

oldottam és szobahőmérsékleten, 48 órán keresztül vizsgáltam az oldatban való stabilitásukat, 

bomlási sebességüket. A ciklo-NGR peptidek stabilitását vizsgáltam továbbá DMEM 

GlutaMAX-I (Sigma Ltd., St. Louis, MO, USA) gentamicint (160 μg/mL) tartalmazó 

szérummentes sejttenyésztő médiumban és ugyancsak 1 mg/mL koncentrációban oldottam a 

vizsgált peptideket. A médiumban a stabilitást 37°C, 48 órán keresztül vizsgáltam.  

A ciklikus NGR peptidek bomlását minden esetben analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-sel 

követtem. 
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6.6. Ciklo-NGR peptid-daunomicin konjugátumok szintézise 

A konjugátumok előállítását 3 lépésben valósítottam meg: 

1. Lineáris, prekurzor konjugátum szintézise 

2. Ciklizáció (diszulfid-híd, tioéter-kötés, illetve savamid-kötés kialakítása) 

a. Esetlegesen, ciklizálásnál szükségszerű oldalláncvédő-csoportok eltávolítása  

3. Aminooxiacetil-csoport felszabadítsa, Dau konjugáció 

A lineáris prekurzor származékot minden esetben manuálisan, szilárdfázisú peptidszintézis 

módszerével állítottam elő Fmoc/tBu stratégia segítségével 0,5 g Fmoc-Rink Amid MBHA 

gyantán (gyantakapacitás: 0,71 mmol/g) (6.2.1. fejezet). A kapcsolások során DMF-ben oldott 

Fmoc-Aaa(X)-OH/HOBt/DIC elegyét használtam, a gyantakapacitásra számított 3 ekvivalens 

mennyiségben. Az izopropilidén védett aminooxiecetsav beépítését is ugyanígy, ún. in situ 

aktív észteres kapcsolással építettem be a spacerek N-terminálisára.  

A szintézisek végeztével a lineáris peptideket 10 mL TFA: víz: TIS elegyével (95:2,5:2,5 

V/V/V) hasítottam a gyantáról szobahőmérsékleten, 2 órán keresztül. A nyers termékeket 

hideg, a TFA mennyiségére számolt tízszeres térfogatú dietil-éterben csaptam ki, majd a 

szilárd anyagot centrifugálással elválasztottam (4 perc, 4000 RPM; Eppendorf 5702 

centrifuga). Az üledéket vízben oldottam majd liofilizáltam, végül a nyers terméket RP-HPLC 

segítségével tisztítottam, tömegspektrometria segítségével azonosítottam. A tisztítást 

követően elvégeztem az oldatfázisú ciklizációt, az adott szekvenciáknak megfelelően, majd 

felszabadítottam a spacer N-terminálisát izopropilidén védett formájából és ezután elvégeztem 

a Dau konjugálását. Az egyes konjugátumok szintézisének részletezését a következő fejezetek 

tartalmazzák.  

A referencia anyagnak szánt DGR származékokat csak igen kis mennyiségben az NGR 

peptidekkel analóg módon készítettem ezért ezeket külön nem tárgyalom. Ez alól kivétel a 

KNGRE szekvenciát tartalmazó konjugátumok, ahol az Asn-Asp csere jelentős szintézis 

módosítást igényelt. 

6.6.1. ciklo-XNGRC motívumot tartalmazó peptid-daunomicin konjugátumok szintézise 

(X: Ø (8, 14); Lys (10, 11, 16, 17))  

Mind a C-terminálsán meghosszabbított (8, 14, 10, 16), mind pedig a Lys -amino csoportján 

spacert tartalmazó (11, 17) NGR és kontrollként használt, analóg DGR konjugátumok lineáris 



 

[NGRC]Dau-sp1 (8); [KNGRC]Dau-sp1 (10); [K(Dau-sp1)NGRC] (11); 94 
[NGRC]Dau-sp2 (14); [KNGRC]Dau-sp2 (16); [K(Dau-sp2)NGRC] (17); 

peptidjeinek szintézisét manuálisan, Fmoc-Rink Amid MBHA (0,71 mmol/g kapacitás) 

gyantán, Fmoc/tBu stratégiával állítottam elő, általánosan használt oldallánc védőcsoportokkal 

ellátott aminosavakat alkalmazva.  

Azokban az esetekben, ahol az NGR szekvencia C-terminálisa felől volt beépítve a spacer (8, 

14, 10, 16), a lineáris prekurzor építését Fmoc-Lys(Dde)-OH kapcsolásával kezdtem. Azoknál 

a konjugátumoknál pedig, ahol KNGRX szekvencia lizinjének -aminocsoportját használtam 

fel a konjugátum kialakításához (11, 17), Dde-Lys(Fmoc)-OH származékot építettem be. Ezt 

követte a spacerek kialakítása, melyek N-termináliását minden esetben izopropilidén védett 

aminooxiecetsav kapcsolásával zártam le. Majd a Dde csoport hasítása következett, amit 2% 

N2H4/DMF (V/V) oldatával, hatszor 5-5 percig végeztem. 

A szintézis utolsó lépése mindig a klóracetil-csoport beépítése volt, érzékenysége, reaktivitása 

miatt. Ezt 5 ekvivalensnyi klórecetsav-pentaklórfenil-észter (6.10. fejezet) DMF-ben oldott, 

koncentrált elegyével hajtottam végre. Ezt követte a peptidek gyantáról való hasítása (TFA: 

víz: TIS (95:2,5:2,5; V/V/V), 2 óra, szobahőmérsékleten), majd hideg éterben történő 

kicsapása, és A-, B eluens elegyéből (50:50; V/V) történő liofilizálása. A nyers termékeket 

RP-HPLC-n tisztítottam és a gyűjtött frakciókból ESI-MS-sel azonosítottam a keresett lineáris 

prekurzor peptideket.  

A terméket ezt követően újra liofilizáltam és tioéter-kötés kialakításával ciklizáltam. Ehhez a 

lineáris prekurzor peptideket 0,1 M Tris pufferben (pH 8,1), 1 mg/mL koncentrációjú 

oldatban kevertettem 1-1 órán keresztül szobahőmérsékleten. Az idő leteltével az elegyet pár 

csepp TFA hozzáadásával megsavanyítottam és RP-HPLC-vel tisztítottam, liofilizáltam, és 

ESI-MS-sel azonosítottam az előállítani kívánt ciklo-NGR peptideket. A ciklizálás egyik 

esetben sem játszódott le teljes mértékben egy óra alatt. Ugyanakkor hosszabb reakcióidő 

esetén, nem kívánt mellékreakcióként a DGR/izoDGR származékok is megjelentek jelentős 

mértékben. A ciklizációk konverziója 60-70% között volt. 

A konjugátumok következő lépése az izopropilidén védett aminooxiacetil-csoport 

felszabadítása volt. Ehhez a peptideket 1 mg/mL koncentrációban 0,1 M metoxiamin/0,2 M 

NH4OAc (pH 5,0) elegyében oldottam fel, majd 1 óra után RP-HPLC-vel tisztítottam meg és 

a gyűjtött frakciókat liofilizáltam. A szabad aminooxiacetil-csoportot tartalmazó peptideket 

1,5 ekvivalensnyi daunomicinnel együtt 0,2 M NH4OAc (pH 5,0) oldatban, peptidre nézett 10 

mg/mL koncentrációban feloldottam és két éjszakán át szobahőmérsékleten kevertettem. Az 

idő leteltével RP-HPLC-vel tisztítottam az elegyet és ESI-MS-sel azonosítottam az előállítani 
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kívánt termékeket. Mind az izopropilidén csoport hasítása, mind a daunomicin konjugálása 

kvantitativ módon lejátszódott, így csak némi (5-10%), a tisztításból eredő veszteséget tudtam 

detektálni.  

6.6.2. Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 motívumot tartalmazó peptid-daunomicin konjugátumok 

szintézise (9, 15) 

Mind a CNGRC konjugátumok lineáris peptidjeinek szintézisét manuálisan Fmoc-Rink Amid 

MBHA (0,71 mmol/g kapacitás) gyantán, Fmoc/tBu stratégiával végeztem, a 6.2.1 fejezetben 

leírtaknak megfelelően.  

Ebben az esetben is a C-terminálisra beépített első aminosav az Fmoc-Lys(Dde)-OH volt, 

amely így lehetővé tette a spacer kiépítését követően a lizin -aminocsoportján történő 

további szintézist. A lizin oldalláncáról a Dde csoport hasítását végeztem 2% N2H4/DMF 

(V/V) oldatával, hatszor 5-5 percig. Az így felszabadult oldalláncon két Gly-t építettem be, 

hogy az NGR szekvenciát térben elválasszam a konjugátum többi részétől.[138] Az Ac-

CNGRC szekvenciát csak ezt követően alakítottam ki a peptidláncban.  

A korábban tárgyalt, nem konjugált Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 peptidhez hasonlóan, két 

stratégiát alkalmaztam ekkor is: a cisztein helyén Fmoc-Cys(Acm)-OH, illetve Fmoc-

Cys(Trt)-OH aminosav származékokat tartalmazó lineáris peptideket is kialakítottam. Erre 

azért volt szükség, mert ellenben a ciklo[CNGRC]-NH2 peptiddel, a konjugátum lényegesen 

komplexebb struktúrájú és különböző közegek és sók jelenléte más mértékben segíthetik a 

dezaminálódási lépést. 

A szintézis utolsó lépése volt a spacert tartalmazó peptidlánc N-terminálisának acetilezése, 

amelyet DIEA/(CH3CO)2O/DMF (1:1:3; V/V/V) elegyével 45 percig végeztem.  

A peptideket a gyantáról TFA: víz: TIS elegyével (95: 2,5: 2,5; V/V/V) hasítottam és hideg 

éteres kicsapást követően centrifugáltam. Az elválasztott anyagot RP-HPLC-vel tisztítottam 

és a gyűjtött frakciókból azonosítottam a lineáris prekurzor termékeket ESI-MS segítségével.  

A diszulfid-híd kialakítását kétféleképpen is megkíséreltem kialakítani: 

• Az Acm-mel védett lineáris peptideket savas közegben, 98% TFA/ 2% anizol (V/V) 

elegyében, a peptidre számított 1,2 ekvivalensnyi tallium-trifluoracetáttal 1 órán 

keresztül, szobahőmérsékleten kevertettem, majd az idő leteltével a reakcióelegyet 

szárazra pároltam. Az olajos, nyers terméket dietil-éteres kicsapatást és centrifugálást
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•  követően RP-HPLC-vel tisztítottam, liofilizáltam. Az izolált frakciók között azonban 

csak a ciklikus DGR/izoDGR származékokat vagy lineáris egy, illetve két Acm 

védőcsoportot tartalmazó származékokat tudtam azonosítani. A reakcióidő 2 órára 

növelésével nem értem el változást a keletkező termékek összetételében, így levegőn 

történő ciklizációval is megpróbáltam kialakítani a ciklo CNGRC konjugátumot (9, 

15).  

• A lineáris konjugátumok ciklizálásának másik lehetőségeként a szintézis során Fmoc-

Cys(Trt)-OH aminosav származékot építettem be. Ekkor a gyantáról való hasítást 

követően a ciszteinek tiol-csoportjai szabadok és ezért a diszulfid-híd kialakítását –

hasonlóan a tioéter-kötéshez – 0,1 M Tris pufferben (pH 8,1) végeztem el. A 

pufferben kb. 20 perc alatt, annyi lineáris prekurzor peptidet adagoltam, amíg 

koncentrációja el nem érte az 1 mg/mL-t. Ezt követően még egy óráig kevertettem az 

elegyet szobahőmérsékleten és az idő leteltével pár csepp TFA hozzáadásával 

megsavanyítottam, végül RP-HPLC-vel tisztítottam. A gyűjtött frakciókat liofilizáltam 

és ESI-MS segítségével azonosítottam. A ciklizálás ebben az esetben ~20%-os 

konverzióval játszódott le. 

A levegőn történő oxidációval nyert spacerrel hosszabbított ciklopeptidben a konjugálását 

megelőzően az izopropilidén védett aminooxiacetil-csoportot felszabadítottam. Ehhez a 

peptidet 1 mg/mL koncentrációban 0,1 M metoxiamin/0,2 M NH4OAc (pH 5,0) elegyében 

oldottam fel, majd 1 óra után RP-HPLC-vel tisztítottam meg, végül liofilizáltam. A szabad 

aminooxiacetil csoportot tartalmazó peptideket 0,2 M NH4OAc (pH 5,0) oldatban 1,5 

ekvivalensnyi daunomicinnel, peptidre nézett 10 mg/mL koncentrációban, feloldottam és egy 

éjszakán át szobahőmérsékleten kevertettem. Az idő lejártával RP-HPLC-vel tisztítottam az 

elegyet és ESI-MS-sel azonosítottam a daunomicin konjugátumokat. Ez a két utolsó lépés 

szintén kvantitativ lejátszódott, csak a tisztítás során volt némi veszteség. 

6.6.3. KNGRE/KDGRE motívumot tartalmazó peptid-daunomicin konjugátumok 

szintézise (12, 13, 18, 19) 

Mind a KNGRE, mind a kontroll KDGRE konjugátumok lineáris pekurzor peptidjeinek 

szintézisét manuálisan, Fmoc/tBu stratégiával végeztem, 6.2.1 fejezetben leírtaknak 

megfelelően. Azonban az eddig felsoroltakhoz képest a KDGRE esetében eltérő stratégiát 

kellett alkalmaznom a lineáris származékok szintézisénél a szekvenciában található 
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aszparaginsav miatt. Ezért a KNGRE lineáris peptideket Fmoc-Rink Amid MBHA (0,71 

mmol/g kapacitás) gyantán, míg a KDGRE származékot Fmoc-Rink Amid 2CT (0,67 mmol/g 

kapacitás) savérzékeny gyantán építettem fel.  

A KNGRE/KDGRE szekvencia lehetővé teszi a lizin oldalláncán a spacer kiépítését, valamint 

a C-terminálisán történő meghosszabbítását. Ugyanakkor a szintézis során figyelembe kellett 

vennem, hogy a későbbiekben fej-oldallánc ciklizációt kell kialakítanom és ezért szelektíven 

kell védenem vagy a lizin -aminocsoportját és az N-terminálist. A C-terminálisán 

meghosszabbított KNGRE/KDGRE peptidek esetében Boc-Lys(Fmoc)-OH aminosavat, a 

lizin oldalláncán spacert tartalmazó származékok esetében pedig Dde-Lys(Fmoc)-OH-t 

alkalmaztam. Továbbá, a KDGRE kontroll peptidek szintézisénél az oldalláncán O-2-PhiPr 

(2-fenilizopropil észter) csoporttal védett glutaminsavat építettem be, míg az Asp terc-butil-

észter oldallánc védelemmel került beépítésre.  

A lineáris prekurzor peptideket a gyantáról, valamint az oldallánc védőcsoportokat 95% TFA/ 

2,5% TIS/ 2,5% H2O (V/V/V) elegyével 2 óráig, szobahőmérsékleten hasítottam le. Ez alól 

kivételt képzett a KDGRE kontroll prekurzor peptid. Ebben az esetben a gyantáról való 

hasítás és a glutaminsav oldalláncát védő O-2-PhiPr védőcsoport eltávolítása egyszerre történt 

meg, 2% TFA/ 2% TIS/ DCM (V/V) elegyében, 2 órás állandó, szobahőmérsékleten történő 

kevertetéssel. 

Az amid-kötés kialakítását megelőzően sócserét hajtottam végre, mivel gyantáról való hasítás, 

illetve a HPLC-s tisztítás során a lineáris származékok tfa-sója képződött. A peptidet 5 mL 

metanolban oldottam és 10 ekvivalens piridínium hidrokloridot adtam az elegyhez, majd fél 

óráig szobahőmérsékleten kevertettem. Ezt követően a metanolt bepároltam és a visszamaradó 

olajos anyagot annyi DMF-ben oldottam, hogy a peptidre számított 1 mg/mL-es 

koncántrációjú legyen. Ehhez BOP, HOBt és DIEA elegyét adtam (3:3:6 ekvivalensnyi) és az 

elegyet egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten kevertettem. Az idő leteltével a reakciót 

TFA hozzáadásával leállítottam, majd a DMF-et eltávolítottam rotációs vákuum bepárlóval. A 

visszamaradó olajos terméket RP-HPLC-vel tisztítottam, majd liofilizáltam a kapott 

frakciókat. Az amid-kötésű ciklopeptid származékokat csak nagyon alacson konverzióval 15-

20% lehetett kialakítani. 

A C-terimálisán továbbépített KNGRE és KDGRE konjugátumok esetében a ciklikus 

peptiden továbbra is jelen lévő, a Lys -aminocsoportját védő Fmoc csoportot az általános 

protokoll szerint távolítottam el. 



 

 

 

 

A konjugálást megelőzően az izopropilidén védett aminooxiacetil-csoportot fel kell 

szabadítani. Ehhez a peptideket 1mg/mL koncentrációban 0,1 M metoxiamin/0,2 M NH4OAc 

(pH 5,0) elegyében oldottam fel, majd 1 óra után RP-HPLC-vel tisztítottam meg, végül 

liofilizáltam. A szabad aminooxiacetil-csoportot tartalmazó peptideket 1,5 ekvivalensnyi 

daunomicinnel együtt 0,2 M NH4OAc (pH 5,0) oldatban, peptidre nézett 10 mg/mL 

koncentrációban feloldottam és szobahőmérsékleten kevertettem egy éjszakán át. Ezt 

követően az elegyet RP-HPLC-vel tisztítottam és ESI-MS-sel azonosítottam az előállítani 

kívánt termékeket. Az izopropilidén védelem és a konjugálás ezen esetekben is közel 

kvantitatív volt. 

6.7. A ciklo-NGR- daunomicin peptid konjugátumok stabilitás vizsgálata 

A konjugátumokat először DMSO-ban oldottam (annyiban, hogy végső térfogat 2%-t adja), 

majd pedig addig hígítottam szérumos médium (DMEM CM; Sigma-Aldrich, Budapest, 

Magyarország) hozzáadásával, amíg el nem érte a peptidre számított 1 mg/mL koncentrációt. 

Az így elkészített oldatokat 37°C-on inkubáltam és 0, 6, valamint 72 óra után mintákat 

vettem, amelyeket két lépésben dializáltam (Amicon Ultra Centrifugal Filters; cut off 10K; 

Merck, Budapest, Magyarország): (i) A membránokat A eluenssel előnedvesítettem, majd 

pedig a konjugátumokat tartalmazó oldatokból 100-100 µL-t kivetem, A eluenssel 0,5 mL-re 

felhígítottam és 15 percig 13000 rpm sebességgel centrifugáltam (MicroStar 12 

mikrocentrifuga; VWR, Budapest, Magyarország), majd ezt háromszor megismételtem. A 

konjugátumok daunomicin tartalmukból kifolyólag adszorbeálódtak a medium fehérjéihez, 

ezért ebben a lépésben még csak a médiumban jelenlévő kis molekulákat és sókat távolítottam 

el a mintákból. (ii) A következő lépésben 0,5 mL B eluenst adtam a membránon maradt 

fehérje-konjugátum elegyhez, 15 percig 13000 rpm sebességgel centrifugáltam, végül pedig 

liofilizáltam a mintákat. Az így elválasztott mintákat analitikai RP-HPLC-vel vizsgáltam. 

6.7.1. A ciklo-NGR- daunomicin peptid konjugátumok lebomlási vizsgálatai 

A konjugátumok stabilitását, spacereiknek megfelelően, vizsgáltam patkánymáj lizoszóma 

homogenátum és izolált, humán rekombináns MMP-2 enzim (Sigma-Aldrich, Budapest, 

Magyarország) jelenlétében. A folyamatot LC-MS módszerével követtem a „6.2.4.1. LC-MS 

vizsgálatok” fejezetben leírtak szerint. A minták előkészítését az következőkben ismertetem. 



 

 

 

6.7.1.1. A GFLG spacert tartalmazó ciklo NGR- daunomicin peptid konjugátumok 

lebomlási vizsgálata patkánymáj lizoszóma preparátumokkal 

A lizoszóma preparátumot Biri Beáta (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) állította elő 

és határozta meg proteintartalmát (17,4 μg/μL).[133] A konjugátumok stabilitását a lizoszóma 

preparátumban a következőképpen határoztam meg: a GFLG spacert tartalmazó 

konjugátumokat (8-13) bideszt. vízben 4 μg/μL koncentrációban feloldottam, majd 0,2 M 

NaOAc pufferral (pH 5,0) 0,2 μg/μL koncentrációra hígítottam. A patkánymáj lizoszóma 

homogenátumot protein tartalmára számítva 3,48 μg/μL-es koncentrációra hígítottam 0,2 M 

NaOAc (pH 5,0) pufferral és ezt adtam a konjugátumok oldataihoz 

(konjugátum/homogenátum aránya= 1:1 w/w). Az elegyeket 37°C-on inkubáltam és 0, 6, 

valamint 72 óra után 13 μL-t vettem ki belőlük, amelyekhez 2 μL hangyasavat adtam, abból a 

célból, hogy megállítsam az enzimatikus lebontó folyamatokat. Az így elkészített mintákat 

LC-MS analízissel vizsgáltam. Kontrollként olyan üres mintákat készítettem, amelyek csak a 

lizoszóma preparátumot tartalmazták, de peptideket nem. Ezeket ugyanúgy készítettem elő és 

kezeltem, ahogy a peptideket tartalmazó mintákat is. 

6.7.1.2. A GPLGVRG spacert tartalmazó ciklo-NGR- daunomicin peptid konjugátumok 

lebomlási vizsgálata humán MMP-2 proteázzal 

A 14-19 konjugátumok MMP-2 enzimmel szembeni stabilitását az alábbi módon határoztam 

meg: az izolált humán rekombináns MMP-2 enzimet (Sigma-Aldrich, Budapest, 

Magyarország) 50 mM Tris (pH 7,5), 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 és 1 mM APMA elegyében 

0,135 nmol/µL-es koncentrációban feloldottam és egy órán keresztül inkubáltam 37°C-on. A 

konjugátumokat bideszt. vízben 4 μg/μL koncentrációban feloldottam, majd pedig 50 mM 

Tris (pH 7,5), 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 elegyével 0,135 nmol/µL koncentrációra 

hígítottam. A konjugátumokhoz annyi előaktívált enzimet adtam, hogy a konjugátum: enzim 

aránya =100:1 (mol/mol) legyen, majd az elegyeket 37°C-on inkubáltam és 0, 6, valamint 72 

óra után 13 μL-t vettem ki belőlük, amelyekhez 2 μL hangyasavat adtam, abból a célból, hogy 

megállítsam az enzimreakciót. Kontrollként olyan üres mintákat készítettem, amelyek csak a 

peptideket tartalmazták, de az MMP-2 enzimet nem. Ezeket ugyanúgy készítettem elő és 

kezeltem, ahogy a peptideket tartalmazó mintákat is.[141] 

6.8. A ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok biológiai vizsgálata 

A vizsgálatok során HT-1080 (humán fibroszarkóma; Dr Tóvári József biztosította 

számunkra, Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Magyarország) CD13 receptor pozitív és 



 

 

 

HT-29 (humán vastagbélrák; DCTD Tumor Repository, USA, Maryland) CD13 receptor 

negatív sejtvonalakat használtunk, tenyésztésük 37°C-on, 5% CO2 atmoszféra mellet történt, 

DMEM illetve RPMI komplett médiumokban (Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország). 

Mindkét esetben a komplett médium 10% magzati borjú szérumot, glutamint (5 mmol/L), 

penicillint (50 egység/mL) és sztreptomicint (50 egység/mL) tartalmazott (Life Technologies, 

Waltham, MA, USA). 

6.8.1. A CD13 receptorok kimutatása áramlási citometriával 

Mindkét sejtvonalon (HT-1080 és HT-29) vizsgáltuk a CD13 receptor jelenlétét/hiányát 

FITC-jelölt monoklonális egér antitest (OKM13; Ortho Diagnostic systems, UK, 

Buckinghamshire) felhasználásával.  

Az eljárás során 250000 sejtet 5 µL FITC-jelölt antitesttel inkubáltuk 30 percen keresztül, 

37°C-on. Az inkubációt követően a sejteket PBS-oldattal mostuk, majd PI (propídium jodid; 

Life Technologies, Waltham, MA, USA) oldattal festettük, hogy az élő/halott sejtek arányát 

meg lehessen határozni. Az így előállított mintákat áramlási citométerrel (Attune® Acoustic 

Focusing Cytometer; Life Technologies, Waltham, MA, USA) vizsgáltuk.  

6.8.2. In vitro citosztatikus és citotoxikus hatás 

A sejteket a kísérleteket megelőző napon 96 lyukú lemezre, 5000 sejt/lyuk arányban 

szétosztottuk 100-100 µL, komplett, szérumtartalmú médiumban és egy éjszakán keresztül 

inkubáltuk 37°C-on, 5% CO2 atmoszféra mellet. A következő napon a kezelt sejtekre 100-

100 µL, a konjugátumok különböző koncentrációjú szérumos, komplett médiumban készült 

oldatát adagoltuk, míg a kontroll sejtekre ugyan csak 100-100 µL, de hatóanyagot nem 

tartalmazó médium került. A kezeléseket 3 párhuzamos mérésben végeztük és négyszer 

ismételtük meg. A konjugátumok esetében a legmagasabb alkalmazott koncentráció 50 µM 

volt, az ennél magasabb IC50-el rendelkező konjugátumokat nem tekintettük toxikusnak. 

A citosztatikus hatás vizsgálatához a sejtekről konjugátumokat tartalmazó médiumot 6 órás 

inkubációt követően eltávolítottuk, és végül lyukanként 200-200 µL friss médiumot 

adagoltunk rájuk. Ezt követően még további 66 órán keresztül inkubáltuk a kezelt sejteket 

(összesen 72 órán keresztül). Citotoxicitás mérése esetén a konjugátumot tartalmazó 

médiummal 72 órán keresztül inkubáltuk a sejteket, majd az idő leteltével eltávolítottuk a 

konjugátumokat tartalmazó médiumot.  



 

 

 

Mindkét esetben a médium eltávolítását követően 100 µL PBS-ben oldott, 10%-os Presto 

Blue (Life Technologies, Waltham, MA, USA) életképességet kimutató reagenst pipettáztunk 

a sejtekre, majd 1 órán keresztül inkubáltuk (37°C-on, 5% CO2 atmoszféra mellet). A 

lemezeket EnSpire lemezolvasóval (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) mértük 555 nm 

gerjesztési és 585 nm emissziós hullámhosszok mellett. Az értékeket a pozitív kontoll 

(sejtmentes lyuk, 0% élő) és a kezelést nem kapott lyuk (100% élő) alapján normalizáltuk, 

majd GraphPad Prism program segítségével szigmoidális görbéket vettünk fel, és 

meghatároztuk az IC50 értékeket. 

Az így számolt citosztázis és citotoxicitás értékeket a koncentráció függvényében ábrázolva 

szigmoid görbéket kaptunk, melyek segítségével meghatároztuk az IC50 értékeket, azaz azt a 

konjugátum koncentrációt, amelyen a sejtek 50%-kal csökkenti az élő sejtek számát a 

kezeletlen kontroll sejtekhez képest az adott sejtkultúrában. 

6.8.3. A GFLG spacert tartalmazó konjugátumok sejtfelvételi vizsgálata áramlási 

citométerrel 

A kísérletet megelőző napon a HT-1080 és HT-29 sejteket 250.000 sejt/lyuk arányban 

szétosztottunk 100-100 µL szérumtartalmú, komplett médiumban és egy éjszakán keresztül 

inkubáltuk 37°C-on, 5% CO2 atmoszféra mellet. A daunomicin tartalmú konjugátumokat a 

szérumtartalmú médiumban (10% FBS) való feloldásukat követően azonnal a sejtekhez 

adagoltuk úgy, hogy a végső koncentrációjuk 10 µM legyen. Hat órás inkubációt követően 

(37°C-on, 5% CO2 atmoszféra) a sejteket kétszer 500-500 µL PBS oldattal mostuk (és 0,1% 

tripszin hozzáadását követően 10 percig inkubáltuk. A tripszinezést komplett médium 

hozzáadásával állítottuk meg, majd pedig a tripszin eltávolítása céljából lecentrifugáltuk a 

sejteket (5 perc, 250 g) és szérummentes médiumban szuszpendáltuk. Az élő/halott sejtek 

elkülönítésére a Zombi Violet reagenst (BioLegend, San Diego, CA, USA) használtunk. Az 

így előállított mintákat áramlási citométerrel (Attune® Acoustic Focusing Cytometer; Life 

Technologies, Waltham, MA, USA) vizsgáltuk.  



 

 

 

Összefoglaló 

Statisztikai adatok alapján ismert, hogy a rákos megbetegedések a halálozási okok között a 

második helyen állnak. Kezelésükben nagy jelentősége van a gyógyszeres kezelés 

(kemoterápia) alkalmazásának. A ma használt kemoterápiás gyógyszerek döntő többsége 

azonban súlyos mellékhatásokat okozhatnak. Ennek a problémáknak a kiküszöbölésére kínál 

lehetőséget az ún. irányított kemoterápia, melynek során a hatóanyagokat olyan peptidekhez 

kapcsolják, amelyek tumorspecifikusak, így elkerülve a mellékhatásokat. 

Doktori munkám kutatási területe az irányított tumorterápia egy lehetséges változatán alapuló, 

ún. „kettős irányítású” tumorterápia. Ennek keretén belül NGR szekvenciát (Asn-Gly-Arg) 

tartalmazó peptidekkel foglalkoztam, melyekről ismert, hogy specifikusan kötődnek és 

gátolják a CD13 receptort, amelyek túltermelődnek egyes tumorsejteken és kifejeződnek a 

tumorok újonnan kifejlődött érrendszerében. A motívum hajlamos szukcinimid-gyűrű 

kiakaítására, aminek felnyílásával aszpartil és izoaszpartil (DGR és izoDGR) származékok 

keletkeznek. Az izoDGR származék potens liganduma az RGD-integrin receptoroknak, 

amelyek szintén szükségesek a tumorsejtek inváziójához és új metasztázisok kialakulásához. 

Az NGR-peptidek, használatával tehát lehetővé válik a CD13 és RGD-integrin receptorok 

szelektív, egyidejű célzása. Munkám során új, kis aminosav-tagszámú, NGR-szekvenciát 

tartalmazó ciklikus peptideket szintetizáltam. Az előállított ciklikus NGR peptidek stabilitását 

vizsgáltam különböző pH-jú oldatokban és sejttenyésztő médiumban. Annak érdekében, hogy 

magyarázatot találjak a peptidek különböző dezaminálódási hajlamára, vizsgáltuk azok 

térszerkezetét. Összefüggéseket sikerült megállapítanunk a peptidek stabilitása és a gyűrű 

flexibilitása, valamint a szukcinimid-gyűrűzáródásban szerepet játszó csoportok távolsága 

között. A vizsgált ciklikus NGR peptidekből különböző stabilitásuk alapján kiválasztottunk 

négyet, melyekből konjugátumokat alakítottam ki. A konjugátumokba különböző enzim-

labilis spacert építettem be, és oxim-kötés kialakításán keresztül egy kemoterápiás szert, a 

daunomicint kapcsoltam. Mivel egyes ciklopeptidek szekvenciája lehetővé tette a hatóanyag 

több ponton való beépítését, ezért ahol ez lehetséges volt, mind C-terminálison, mind 

oldalláncon keresztül módosított ciklikus NGR-daunomicin konjugátumokat alakítottam ki. 

Az így kialakított 12 konjugátum biológiai aktivitását mértük in vitro CD13 pozitív és negatív 

sejteken. A kapott eredményeket szerkezeti, kemostabilitási, sejtfelvételi és enzimes lebontási 

vizsgálatok segítségével próbáltam értelmezni. Bizonyos esetekben azonban további 

vizsgálatok szükségesek a pontos magyarázathoz. 



 

 

 

Summary 

Based on statistical data it is known that cancer is the second most common cause of death.  

Chemotherapy (treatment with medications) has a great importance in the treatment of cancer 

patients. However the vast majority of chemoterapeutic drugs used today can cause serious 

side effects. Targeted tumour therapy may offer an opportunity to overcome this problem by 

conjugating chemoterapeutic drugs to tumour specific peptides.  

In my PhD work, my research field was a speciealized form of the targeted tumor therapy, the 

so called dual targeted tumour therapy. Through this, I have worked with peptides containing 

the NGR sequence (Asn-Gly-Arg), of wich are known that can specifically bind to CD13 

receptors wich are overexpressed on tumour cells and on tumour neovasculature. This motive 

is prone to succinimide-ring formation, wich results in aspartyl and isoaspartyl (DGR and 

isoDGR) derivatives. The isoaspartyl derivatives are recognized by RGD-integrins, which are 

also essential for tumour cell invasion and metastasis. Therefore, using NGR-peptides, 

simultaneous and selective targeting of CD13 and RGD-integrin receptors are possible. For 

this reason, I have designed and synthesized new, small cyclic NGR-peptides and studied 

their stability in various solutions with different pH and in cell culture medium. In order to to 

explain the different deamidation tendencies of the peptides, structural studies were done. We 

identified relationships between stability and ring flexibility, as well as between stability and 

the distance between the groups involved in succinimide ring closure.  

From the designed small, cyclic NGR pepties, four were choosen based on their stability, and 

used for targeting molecules in peptide-drug conjugates. Two types of conjugates were 

prepared with different enzim labile spacers, wich allowed the conjugation of a 

chemoterapeutic drug, daunomycin, via oxime-bond formation. Since sequences of certain 

peptides allowed the conjugation of daunomycin in different positions, where possible, not 

only the C-terminal elonginated, but also the branched (built through the lysine amino 

terminal variants were prepared. The biological activity of the 12 conjugates were tested in 

vitro on CD13 positive and negative cells. The results were compared with the data aquired 

from chemostability, cell-uptake and lysosomal degradation measurements. However, in some 

cases, further tests are required for a precise explanation.  
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