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1.

Rövidítésjegyzék

a

D-alanin

acac

acetilaceton

ACN

acetonitril

AXK

poli[Lys(DL-Alam-Xi)], (X=természetes aminosav)

BMDM

csontvelői eredetű makrofág

Boc

terc-butiloxikarbonil-

tBu

terc-butil-

Cf

5(6)-karboxifluoreszcein

Cf-OSu

5(6)-karboxifluoreszcein-N-hidroxiszukcinimid-észter

DAPI

2,4-diamidino-2 fenilindol

DBU

1,8-diazobiciklo[5.4.0.]undec-7-én

Dde

1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociklohex-1-ilidén) etil-

DCC

N,N’-diciklohexilkarbodiimid

DCM

diklórmetán

DIC

N,N’-diizopropilkarbodiimid

DIEA

N,N-diizopropiletilamin

DMF

N,N-dimetilformamid

DMSO

dimetil-szulfoxid

DPn

average degree of polymerization (átlagos polimerizációs fok)

ECD

elektronikus cirkuláris dikroizmus

EDT

1,2-etánditiol

ESI-MS

Electrospray Ionization Mass Spectrometry (elektrospray ionizációs
tömegspektrometria)

EtAc

etilacetát

EtOH

etanol

FACS

Fluorescence Activated Cell Sorter (áramlási citométer)

FAD

flavin-adenin-dinukleotid

FCS

borjúmagzat szérum (Fetal Calf Serum)

FMN

Flavin-adenin-mononukleotid

Fmoc

9-fluorenilmetoxikarbonil

FT-IR

Fourier-transzformációs infravörös
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GRAFT

glicinamid-ribonukleotid-formil-transzferáz

HANK’s

Hank-féle

HBSS

Hank-féle pufferelt sóoldat

HePC

hexadecilfoszfokolin

HIFCS

hőinaktivált újszülött borjú szérum (heat inactivated fetal calf serum)

HOBt

1-hidroxibenzotriazol

HPLC

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia

L.

Leishmania

IC50

half maximal inhibitory concentration (a maxiálás gátlás 50%-ához
szükséges interpolált dózis)

LDL

alacsony denzitású lipoprotein

MBHA

4-metilbenzhidrilamin (polimer hordozó)

M-CSF

makrofág kolónia-stimuláló faktor

MS

mass spectrometry (tömegspektrometria)

MTT

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid

MTX

metotrexát

NADH

nikotinamid-adenin-dinukleotid

NCA

aminosav-Nα-karboxi-anhidrid

NHS

N-hidroxiszukcinimid észter

NMR

mágneses magrezonancia

OPcp

pentaklór-fenil-észter

Pbf

2,2,4,6,7-pentametildihidrobenzofurán-5-szulfonil-

PFA

paraformaldehid

PyBOP

benzotriazol-1-il-oxi-trisz-pirrolidono-foszfónium-hexafluoro-foszfát

RES

retikulo-endoteliális rendszer

RP

reverse phase (fordított fázisú)

RPMI 1640

Bikarbonát-karonát puffer alapú sejttenyésztő médium (a név a
kifejlesztő „Roswell Park Memorial Institute”-ra utal) [1]

Rt

Retenciós idő

TFA

2,2,2-trifluorecetsav

THF

tetrahidrofurán

TIS

triizopropilszilán

TMEDA

tetrametiletiléndiamin
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TMSOTf

trimetilszilil-trifluorometánszulfonát

Trt

trifenilmetil-

VRK

vékonyréteg-kromatográfia

WHO

Egészségügyi Világszervezet

XAK

poli[Lys(Xi-DL-Alam)], (X=természetes aminosav)

XiK

poli[Lys(Xi)], (X=természetes aminosav)

Z

benziloxikarbonil-

A polipeptidek rövidítései‡:
ALK

poli[Lys(DL-Alam-Leui)]

IAK

poli[Lys(Ilei-DL-Alam)]

LAK

poli[Lys(Leui-DL-Alam)]

Li K

poli[Lys(Leui)]

NleAK

poli[Lys(Nlei-DL-Alam)]

RAK

poli[Lys(Argi-DL-Alam)]

VAK

poli[Lys(Vali-DL-Alam)]

A MTX-konjugátumok rövidítései‡:
MTX-ALK

poli[Lys(MTXj-DL-Alam-Leui)]

MTX-IAK

poli[Lys(MTXj-Ilei-DL-Alam)]

MTX-LAK

poli[Lys(MTXj-Leui-DL-Alam)]

MTX-LiK

poli[Lys(MTXj-Leui)]

MTX-NleAK poli[Lys(MTXj-Nlei-DL-Alam)]
MTX-RAK

poli[Lys(MTXj-Argi-DL-Alam)]

MTX-VAK

poli[Lys(MTXj-Vali-DL-Alam)]

‡Elnevezések: az elágazó láncú polipeptidek elnevezése során a graft polimerek esetében javasolt
nómenklatúrát használtuk. A polipeptidek rövid kódjai az aminosavak egybetűs rövidítésein alapulnak. X
egy kívánt aminosav az oldalláncban; m értéke az aminosavak átlagos száma az oldalláncában; i az adott
aminosav átlagos szubsztitúciós foka X (i1) [IUPAC-IUB Nomenclature of Amino Acids and Peptides
published in Biochem. J., (1984) 219: 345-373].
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2.

Bevezetés

A leishmaniasis egy paraziták által terjesztett fertőző betegség, mely igen komoly
problémát jelent a trópusokon és a mediterrán régióban. Az Egészségügyi Világszervezet
(World Health Organisation, WHO) kiemelten foglalkozik a problémával, ennek ellenére
továbbra is csak korlátozott számban állnak rendelkezésre antileishmania hatású
gyógyszerek. Ezen korlátozott terápiás lehetőségek és a meglévő gyógyszerekkel
szembeni fokozódó rezisztencia folyamatosan fenntartják az új gyógyszerek
kifejlesztésének igényét. A megbetegedést a Leishmania (L.) nemzetséghez tartozó
egysejtű paraziták okozzák. A Phlebotomus legyek – közismertebb nevükön
lepkeszúnyogok – vektorként terjesztik a kórokozókat. A parazita többféle morfológiai
formát vehet fel élete során. Amastigota alakban gömb alakú és ostor nélküli,
promastigota alakban ezzel szemben vékony, hosszúkás alakú, ostorral rendelkező sejtek.
A betegségnek cutan, mucocutan és visceralis formáját különböztetjük meg. Cutan
formája esetében a szúnyog csípésének környékén, a bőrön jelennek meg a tünetek
(leggyakrabban az arc, a nyak és a végtagok területén észlelhetők), a mucocutan forma
esetében multiplex bőrfekélyek alakulnak ki, továbbá a szájon és az orron jönnek létre az
elváltozások. Visceralis esetben a kórokozók a véráram útján elsősorban a máj, a lép, a
csontvelő és a nyirokcsomók makrofág sejtjeit fertőzik.
Munkám során L. donovani parazita sejtek – melyek a visceralis formát okozzák
– elleni biokonjugátumok vizsgálatával foglalkoztam. Hatóanyagként a metotrexátot
választottuk, mely a leishmaniasis kemoterápiájára jelenleg kísérleti stádiumban van. A
klinikumban tumorellenes szerként alkalmazzák. Folsav-antagonista vegyület, régóta
általánosan

használt,

ismert

mellékhatásprofillal

rendelkezik,

generikusan

is

hozzáférhető, biztonságos hatóanyag. Hátránya, hogy nem szelektív; hatását nem csak
tumorsejteken vagy a fertőzött, főként makrofág sejteken, hanem az egészséges sejteken
is kifejti. Ennek következtében számos mellékhatással rendelkezik. A hatóanyagot
polipeptid hordozókhoz kapcsoltuk, mivel korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az
alkalmazott hatóanyag makrofágok iránti szelektivitása növelhető és így a mellékhatások
súlyossága csökkenthető. Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban elért korábbi
eredményekből kiindulva új, hidrofób oldalláncú aminosavat vagy arginint tartalmazó
konjugátumokat terveztünk, mivel sejtfelvétel vizsgálatok alapján a makrofág sejtek
jelentős mértékben veszik fel az apoláros oldalláncot tartalmazó konjugátumokat, illetve
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az arginin jelenléte az oldalláncok végén javíthatja a sejtpenetrálciót. A konjugátumokat
tisztítottam, kémiailag jellemeztem, továbbá tanulmányoztam az új polipeptidek oldatbeli
konformációját ECD spektroszkópiával, mely segíthet felderíteni az esetleges szerkezethatás összefüggéseket. Szintén ebből a célból a konjugátumok alapvázának monomeregységét reprezentáló modellpeptidet szintetizáltam. Ezen túl tanulmányoztam a
konjugátumok in vitro citotoxicitását és sejtfelvételi tulajdonságait egészséges makrofágés parazitasejteken, valamint parazitával fertőzött makrofág sejteken. Doktori munkám
gondolatmenetét az alábbi ábrán foglalom össze sematikusan (1. ábra).
Citotoxicitás és sejtfelvétel vizsgálatok
Makrofág sejteken

Leishmaniaval fertőzött
makrofág sejteken

(4)
Kémiai
szintézis

MTX- konjugátumok
szintézise

Leishmana parazita
sejteken:
Amastigota alak
Promastigota alak
(5)

(5)

Polipeptid hordozók
szintézise (2), (3)

Szerkezet-hatás
összefüggés
vizsgálata
Modellpeptid szintézise
(1)

Oldatbeli konformáció
meghatározása ECD
spektroszkópiával (3)

(1) Sebestyén, M; Kóczán, G; Hudecz, F. Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate
oligopeptide conjugates. Amino Acids (2016) 48: 2599-2604. DOI:10.1007/s00726-016-2285-1

(2) Sebestyén, M; Kóczán, G; Csámpai, A; Hudecz, F. NaBH4 – a novel method for the deprotection of
(3)
(4)
(5)

Nω-nitro-arginine. Tetrahedron Letters (2016) 57(5): 546-548. DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.12.081
Sebestyén, M and Szabó, R; Kőhidai, L; Pállinger, É; Mező, G; Kóczán, Gy; Hudecz, F. Synthesis,
conformation and cytotoxicity of new, branched polymeric polypeptides containing hydrophobic
amino acid or arginine moiety. Struct Chem (2017) 28: 527–535. DOI 10.1007/s11224-016-0901-z
Szabó, R; Sebestyén, M; Kóczán, Gy; Orosz, Á; Mező,G; Hudecz, F. Cellular Uptake Mechanism of
Cationic Branched Polypeptides with Poly[L‑Lys] Backbone. ACS Com. Sci. (2017)
DOI: 10.1021/acscombsci.6b00133
Campus Mundi ösztöndíj. Az ösztöndíj időtartama: 2016.07.26-08.23. Fogadó intézmény: Eukaryotic
Antibiotic Peptides Laboratory, Centro de Investigaciones Biologicas (CIB), Spanish National
Research Council (CSIC) /Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid/

1. ábra: Doktori munkám sematikus összefoglalása
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3. Irodalmi előzmények
3.1

A leishmaniasis

A leishmaniasis egy súlyos problémát jelentő fertőző betegség a trópusokon és a
mediterrán régióban. A betegséget a Leishmania nemzetséghez tartozó élősködő protozoa
okozza. A WHO 2010-es éves jelentése szerint közel 350 millió ember tekinthető
veszélyeztetettnek a betegséggel szemben, 12 millió a fertőzöttek száma és ez a szám
évente 1,5 - 2 millióval növekszik [2]. A fejlődő országok a legérintettebbek. A
leishmaniasisnak számos típusa ismert, melyeket az egysejtű, intracelluláris Leishmania
parazita különböző fajai okoznak. Több, mint 20 faj okoz humán [3], számos további
pedig állati megbetegedéseket (a téma aktualitását jelzi, hogy még napjainkban is írnak
le újonnan felfedezett, humán megbetegedést okozó Leishmania fajt [4]). A humán
megbetegedéseknek a hámot érintő, lokális cutan és mucocutan, és a belső szerveket (lép,
máj) fertőző zsigeri, visceralis formáját különböztetjük meg. A visceralis leishmaniasis,
vagy más néven Kala-azar („fekete láz”) a betegség legsúlyosabb formája, mely
megfelelő

kezelés

nélkül

potenciálisan

halálos

kimenetelű.

A

visceralis

megbetegedéseket okozó fajok a L. donovani és a L. infantum, melyek Közép- és NyugatÁzsiában, Észak-Afrikában és Dél-Európában találhatóak meg. Néhány hónappal
(esetenként évvel) a fertőzés után láz, lép- és májkárosodás, továbbá vérszegénység lép
fel [5].
A Leishmania állatokat is fertőz, a kutyák leishmaniasisát elsősorban a L.
infantum okozza, azonban L. donovani, L. mexicana és L. braziliens által okozott
esetekről és macskák megbetegedéséről is számoltak már be [6].
A leishmaniasis földrajzi elterjedését tekintve Európában endemikusan főként a
mediterráneumban (2. ábra), de behurcolva már Magyarországon is megjelent [7]. A
leishmaniasis első és eddig egyetlen itthon megbetegedett áldozata egy kutya volt [8].
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Jelentett új VL
esetek száma,
2013

Nem jeleztek autochton előfordulást
Nincs adat
Nem értelmezhető

2. ábra: A viscerális leishmaniasis endémiás előfordulása a világon 2013-ban (forrás: WHO) [9]

Habár az elmúlt évtizedben számottevő előrelépés történt a leishmaniasis
kutatásában, továbbra is korlátozott számban állnak rendelkezésre antileishmania hatású
gyógyszerek. Komoly probléma a hatóanyagokkal szemben kialakuló egyre növekvő
rezisztencia és a korlátozott terápiás lehetőségek, amelyek folyamatosan fenntartják az új
gyógyszerek kifejlesztésének igényét.
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3.2 A leishmaniasis patogenezise
A Leishmania fajok valódi élősködők (obligát paraziták), amelyek életük során
folyamatosan parazita életmódot folytatnak. Intracelluláris paraziták. Cutan leishmaniasis
esetén a fertőzés a hámszövetben egyes területekre lokalizálódik, ami lehetővé teszi a
fertőzött szövet sebészi eltávolítását, vagy erősen toxikus kenőcsökkel való helyi
kezelését. Visceralis formában a paraziták a retikulo-endoteliális rendszer (reticuloendothelial system, RES) sejtjeit fertőzik,
elsősorban a makrofágokat. A RES egy
olyan szervünk, ami nem lokalizálódik
egyetlen helyre, sejtjei nem alkotnak
összefüggő szervet, hanem a szervezetben
elszórtan találhatóak meg, azonban közös
eredetűek (pl. a máj Kupffer sejtjei, a
nyirokcsomók, a lép és a csontvelő
makrofágjai). Emiatt a fertőzés sem
3. ábra: Phlebotomus spp. (lepkeszúnyog) [10]

összpontosul egyetlen jól körülírt területre,
így a betegség elsősorban kemoterápiával
(lehetőleg

makrofág

a

RES-re

szelektív

kemoterápiával) kezelhető. A Leishmania
ellenes immunválaszban a veleszületett

promastigota-alak

(makrofágok,

lepkeszúnyog

neutrofil

granulociták,

dendritikus sejtek) és az adaptív (B-sejtek,
amastigota-alak

T-sejtek) immunrendszer sejtjei egyaránt
részt

vesznek.

Leishmania
eliminációjáért
limfociták

fertőzi,

módon

Paradox
éppen

a

felelős

melyekbe

a

parazita

makrofágokat

azok

fagocitáló

képessége által jut be [10]. A sikeres
kezelés kulcsa ezért a leihmaniasis minden
formájánál a paraziták eltávolítása a
4. ábra: A Leishmania életciklusa [11]

fertőzött makrofágokból. A visceralis
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megbetegedés során a parazita jelenléte fokozott osztódásra készteti a makrofág sejteket,
így a fertőzött szervek mérete jelentősen megnő.
A parazita egyetlen vektora a lepkeszúnyog (Phlebotomus spp. – Afrikában,
Európában és Ázsiában (3. ábra) és Lutzomyia spp. - Amerikában) [12]. A nőstény
lepkeszúnyogok 2-3 mm nagyságú vérszívó rovarok, bennük a parazita többféle
morfológiai formában létezik életciklusa során (4. ábra). A lepkeszúnyog középbelében
amastigota alakban marad fenn a parazita azokban a monocitákban és makrofágokban,
amelyek a nőstény lepkeszúnyog táplálkozása során felszívott vérben találhatóak. A
makrofágokból kijutva átalakul gyorsan osztódó, ún. prociklikus promastigotává, amely
a lepkeszúnyog középbelében annak falához tapad, majd 1-2 hét alatt alakul át nem
osztódó, ún. metaciklikus alakká, melyek a lepkeszúnyog szívószervéhez vándorol [13].
A lepkeszúnyog táplálkozása során nagyszámú parazitát juttat be az emlős szervezetébe,
ahol azok szétterjednek, fagocitálódnak, adaptálódnak és amastigota alakban élnek túl a
makrofágokban. Az amastigota alakban lévő parazita képes elkerülni a degradációt a
gazdasejtben számos molekuláris mechanizmussal [14].
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3.3 A zsigeri leishmaniasis kezelésére szolgáló gyógyszerhatóanyagok
A leishmaniasis farmakológiájában elsőként az antimon(V)-származékokat vezették be,
ezután a pentamidint, majd a 80-as években jelentek meg az akkor átütő sikernek gondolt
aminosidine és amfotericin B, végül ezt követte a ma elsősorban használt
hexadecilfoszfokolin, mely Miltefosine néven került forgalomba. Az alkalmazott
hatóanyagoknak ez az időrendbeli beosztása elsősorban a fejlett országokba behurcolt kis
számú esetre vonatkozik, mivel a sok pácienst érintő, endémiás területeken gazdasági és
praktikus okok miatt sokszor 10-20 évvel lemaradva jelennek csak meg az újabb
hatóanyagok.

a) A klinikumban alkalmazott gyógyszerhatóanyagok

Antimon(V)-származékok
Az ötértékű antimont tartalmazó vegyületek (pl. nátrium-stiboglükonát, meglumin
antimonát (5. ábra)) az egyik legrégebben használt Leishmania ellenes hatóanyagok közé
tartoznak, az 1910-es évek óta vannak jelen a klinikumban (legkorábbi képviselője a
kálium-antimon-tartarát, köznapi nevén hánytató borkő). Toxikus hatásukat a sejtek
anyagcsere folyamataiban részt vevő enzimek működésének gátlásával fejtik ki. A
fertőzött makrofág sejtek membránja fokozottabban átjárható a hatóanyag számára,
emiatt viszonylagos szelektivitás érhető el, azonban ezek a vegyületek így is igen súlyos
mellékhatásokat okoznak. Infúzióban alkalmazhatóak, azonban felhasználásukat mára a
jelentős mértékű rezisztencia korlátozza [15, 16].

5. ábra: Nátrium-stiboglükonát (balra) és meglumine antimonát (jobbra)
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Pentamidin
A pentamidint (6. ábra) az 1930-as évektől kezdve alkalmazták a visceralis leishmaniasis
kezelésére Indiában, azonban ezt felfüggesztették súlyos toxikus mellékhatásai, továbbá
a gyorsan kialakuló rezisztencia miatt [17]. A pentamidin által kiváltott legfontosabb
mellékhatások a fájdalom, bőrkeményedés és steril tályog kialakulása az injekció
beadásának helyén, valamint hányinger, hányás, izomfájdalom, fejfájás, alacsony
vérnyomás, ájulás, átmeneti magas vérnyomás és diabétesz kialakulása [18]. Jelenleg a
HIV-visceralis Leishmania koinfekció esetén alkalmazzák Etiópiában, és azt találták,
hogy 6 és 12 hónapos kezelés során 79 %, illetve 71 % a valószínűsége a visszaesés
nélküli gyógyulásnak [19].

6. ábra: Pentamidin

Amfotericin B
A gombák membránjában a koleszterin helyett a hasonló szerkezetű ergoszterin fordul
elő, ezért a gombaellenes szerek egyik támadáspontja az ergoszterin. Később kiderült,
hogy a Leishmania parazita membránja is sok ergoszterint tartalmaz, ezért az elsősorban
antifungális szerként használt amfotericin B (7. ábra) a Leishmania ellen is hatásosnak
bizonyult. Az amfotericin B polién szerkezetű makrolid antibiotikum. Korábbi
feltételezések szerint más polién gombaellenes szerekhez hasonlóan a protozoa
sejtmembránjának ergoszterol komponenséhez kapcsolódva ionvesztést (K+, Na+, H+ és
Cl-) okoz, amely a protozoasejt pusztulásához vezet. Újabb kutatások azt mutatják, hogy
a tényleges hatásmechanizmus ennél összetettebb és sokrétű folyamat [20]. Az emlős
sejtek membránja is tartalmaz szterineket, az amfotericin B pedig nem eléggé szelektív
ergoszterinre, emiatt sejtméreg, így alkalmazása számos súlyos mellékhatással jár [21].
Felhasználását továbbá az is korlátozza, hogy infúzióban történő alkalmazása kórházi
körülményeket igényel, liposzómális formájának (amely AmBisome márkanéven van
kereskedelmi forgalomban) alkalmazása pedig szofisztikált eszközparkot igényel. A
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liposzómális amphotericin B napjainkban már nemcsak a fejlett, de számos fejlődő
országban a klinikumban jelen van, sőt az elsők között használják [22].

7. ábra: Amfotericin B

Paromomicin (aminosidine)
Az aminosidine (8. ábra) egy antibiotikum, melynek visceralis Leishmania ellenes
hatását 1998-ban írták le először [23-25]. Bár az előzetes eredmények alapján nagy
reményt fűztek használatához, széleskörű terepi vizsgálatok során (Szudán, Etiópia,
Kenya) nem bizonyult előnyösebbnek a hagyományosan alkalmazott nátriumstiboglükonátnál [26].

8. ábra: Paromomicin (aminosidine)

Miltefosine (hexadecilfoszfokolin)
A Miltefosine (9. ábra) az első orálisan adagolható antileishmania hatású hatóanyag.
Először 2002-ben vezették be Indiában [27]. A Miltefosine (hexadecilfoszfokolin, HePC)
szerkezetileg alkil-foszfolipid származék. Hatásos számos Leishmania faj esetében mind
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az amastigota és a promastigota sejtek ellen [28]. A Miltefosine hatásmechanizmusa csak
részben ismert; a legtöbb adat tumor sejtvonalakon történt vizsgálatokból származik,
amelyeken apoptózist indukál: előidézi a sejtek zsugorodását, a DNS-fragmentációt
oligonukleoszóma méretű fragmensekké és a foszfatidil-expozíciót [29, 30]. Sikerült
igazolni L. donovani promastigoták esetén a programozott sejthalál beindulását [31, 32],
habár az, hogy az alkil-foszfolipid származékok hogyan indukálnak apoptózist az emlős
és a parazita sejteken ezidáig nem tisztázott. Egy elterjedt, bár még nem teljesen igazolt
hipotézis, hogy a foszfatidil-kolin szintézisének gátlása révén hat, amely egy lényeges
elem a sejtmembrán a szintézisében és integritásának fenntartásában [33-35]. A
Miltefosine legnagyobb előnye, hogy a humán visceralis leishmaniasis jelenleg egyetlen
orálisan

adagolható

gyógyszere,

amely

csupán

gyenge

gasztrointesztinális

mellékhatásokkal rendelkezik. A hátránya azonban, hogy hepato- és neurotoxikus, emiatt
a kezelés során folyamatos monitorozás szükséges, amely a kezelés költségeit jelentősen
emeli. Felhasználhatóságát az is korlátozza, hogy magzatkárosító hatású, valamint hosszú
felezési ideje miatt rezisztencia jön létre a hatóanyaggal szemben [36-38]. A rezisztencia
kilakulásának lassítására általános stratégia hatóanyag-koktélok alkalmazása, azonban a
Miltefosine esetén ezt számos korlátozó tényező nehezít [39].

9. ábra: Miltefosine (hexadecilfoszfokolin, HePC)

Kombinációs terápia
A multirezisztens kórokozók elleni terápiák használatának logikája azon alapul, hogy a
különböző vegyületek szinergiás vagy additív hatása révén rövidebb ideig tartó és
alacsonyabb dózisokat követelő terápia válik lehetővé, ezáltal csökkentve a kezelés
költségeit, a toxikus mellékhatások kialakulásának és a gyógyszer-rezisztencia
megjelenésének esélyét [40]. Kombinált terápiában vizsgálták a Miltefosine-t és az
amfotericin B-t is és azt tapasztalták, hogy ezáltal javult a terápia hatékonysága és
tolerálhatósága, a kórházi tartózkodás időtartama lecsökkent, tehát a kombinációk
alkalmazása indokolt és megfelelő a visceralis leishmaniasis kezelésében [24, 41, 42].
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b) Hatóanyagok kísérleti stádiumban

Fexinidazole
A Fexinidazole (10. ábra) egy nitroimidazol-származék, amelyet korábban humán afrikai
trypanosomiasis kezelésében alkalmaztak [43, 44]. A Fexinidazole DNS, lipid és fehérje
károsodást okoz azáltal, hogy prodrugként viselkedik; a nitro reduktáz enzimek alakítják
át a toxikus termékké [38]. A Fexinidazole in vitro és in vivo visceralis Leishmania ellenes
hatást mutatott egér modellben, továbbá a humán egészséges önkénteseken végzett
vizsgálat bizonyította, hogy jól tolerálható 14 napon át egy adagban vagy több részletben
dozírozva. Több különböző fázis I. vizsgálat is készült [45-47]. Jelenleg fázis II.
vizsgálatokban igyekeznek bizonyítani a hatékonyságot [48].

10. ábra: Fexinidazole

Pretomanid (PA-824)
A

PA-824

(11.

tulajdonságokkal

ábra)

szerkezetileg

rendelkezik

a

egy

4-nitroimidazo-oxazin.

Mycobacterium

(M.)

tuberculosis

Baktericid
ellen,

a

hatásmechanizmusa nagyon komplex. A klinikai vizsgálatok jelenleg fázis II-nél
tartanak. Az R-enantiomernek nagyon csekély a M. tuberculosis ellenes hatása, a L.
donovani növekedését azonban ötször jobban gátolta, mint az S-enantiomer [49].

11. ábra: Pretomanid (PA-824)
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Új Amfotericin-B formulák
Az Amfotericin-B egyike a leghatásosabb antileishmania szereknek, nagy hátránya
azonban, hogy hosszan tartó infúziós kezelést igényel, toxikus valamint költséges az
alkalmazása. Ezért a hatóanyag makrofágokba való célzott bejuttatására törekednek
különböző gyógyszerformulázási módszerekkel, ilyen a liposzómák, nioszómák,
mikrogömbök, nanorészecskék és a szén nanocsövek használata [50]. Napjainkig csak az
Amfotericin-B liposzóma származékait törzskönyveztették Leishmania ellenes szerként,
amelyek Ambisome és Fungizone márkanéven kerültek forgalomba. A liposzómaszármazékok felhasználását jelentősen korlátozza, hogy a liposzómákat - 60˚C-on
szükséges tárolni a kicsapódás megelőzésére, amely a fejlődő régiókban a felhasználás
során sokszor nem biztosítható.

Metotrexát (MTX)
Egy ígéretes lehetőség a Leishmania paraziták elpusztítására, ha a parazita sejt pterin
vagy folsav metabolizmusát gátoljuk – amely jelentősen eltér az emlősök
metabolizmusától. A szintézis gátlása a parazita számára végzetes, míg az emlősök jól
tolerálják a kezelést [51]. A MTX (12. ábra) folsav-antagonista hatású vegyület, mely
reverzibilisen

gátolja

a

folsavat

tetrahidrofolsavvá

redukáló

dihidrofolát-

reduktáz enzim működését. A folsav-anyagcsere ezen lépésének gátlása korlátozza a
purinszintézist, valamint a DNS szintézist [52]. A leishmaniasis kísérleti kemoterápiája
során sikerrel alkalmaztak folát-metabolizmust gátló vegyületeket [53].

12. ábra: Metotrexát (MTX)

A MTX-ot, mint folsav-antagonista vegyületet az 1940-es évek végén vezették be
a klinikai alkalmazásba, mivel tapasztalatok alapján a folsavhiány a szervezetben a
leukémiás sejtszám csökkenését eredményezte [54]. A MTX esetében a használat során
optimális egyensúlyt tapasztaltak a hatásosság és a toxicitás között [55, 56]. Érdemes
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megjegyezni, hogy a MTX-ot a reumatológiában is elkezdték alkalmazni, először csak
olyan esetben, amikor a reuma ellenes szerek hatástalanok voltak, később azonban több
esetben a hagyományos szereknél hatékonyabbnak bizonyult [57]. Újabb vizsgálatok
igazolták, hogy más sejtes paraziták, például malária ellen is sikerrel alkalmazható [58,
59], klinikai felhasználásról azonban nincs tudomásunk. A MTX felhasználást súlyos
mellékhatásai, többek között a csontvelő-károsodás, a hepato-, neuro- és nephrotoxicitás
és

légzőszervi

komplikációk

kialakulása

korlátozzák,

ezért

foglalkozunk

kutatócsoportunkban a terápiás index javításán, célzottan sejtbe jutattható MTXkonjugátumok szintézisével.

Pemetrexed
A pemetrexed (13. ábra) a mezotelióma és a nem-kissejtes tüdőrák kezelésére használt
folsav-antagonista [60,61], amely gátolja a timidilát-szintetáz, a dihidrofolsav-reduktáz
enzimeket, valamint a purin és pirimidin szintézis GARFT (glicinamid-ribonukleotidformil-transzferáz) enzimeket, ezzel gátolja mind az egészséges, mind a tumor sejtek
növekedését. Leishmaniasis elleni felhasználása a MTX-hoz hasonlóan szintén kísérleti
stádiumban van [62].

13. ábra: Pemetrexed

Vakcináció
A humán visceralis leishmaniasis kezelésére jelenleg nincsen forgalomban lévő vakcina,
azonban a Leishmania genom szekvenciájának megismerése segítette a különböző
Leishmania fajok patogenezisének és a fertőzött gazda szervezet immunválaszának
megértését. Számos rekombináns antigént, amelyek Leishmania ellenes hatással
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rendelkeznek, vizsgáltak kísérleti modellekben [63-68]. Annak ellenére, hogy a legtöbb
rekombináns antigén immunogén és az állatmodellekben védő hatást mutatott a parazita
fertőzéssel szemben, eddig csak kevés jutott el közülük a klinikai kipróbálásig [69-71]. A
Leishmania ellenes vakcináció egy komplex kihívás, hisz a parazita ellen éppen azt a
szervrendszert kéne mozgósítani, amit a parazita nagyon hatékonyan támad. A fertőzéssel
érintett populáció ismeretében ma stratégiai szempontból sokkal inkább a mocsarak
lecsapolása, rovarirtás a lakóhelyek környékén, szúnyogháló, rovarriasztó szerek és a
betegek hatékony pl. kemoterápiás gyógyítása tűnik a hatékonyabb és eredményesebb
megközelítésnek.
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3.4

Konjugátumok a kísérleti farmakológiában

A biokonjugátumok kutatása egy gyorsan fejlődő, dinamikus és transzdiszciplináris
tudományterület, amely egyaránt kiterjed a kémiai szintézisre és funkcionális jellemzésre.
A biokonjugátumok olyan két- vagy három, néha több komponensből álló vegyületek,
amelyekben a partner molekulák kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz és megőrzik
releváns funkcionális tulajdonságaikat (pl. biológiai aktivitás) a konjugáció után is. Ennek
szerves kémiai szempontból két fő korlátja van: 1. a partner molekulának csak az a része
választható a konjugációhoz, amelynek nincs, vagy elhanyagolható hatása van a vegyület
megőrzendő funkcionális tulajdonságára, 2. konjugációs stratégiát kell kifejleszteni, ahol
a konjugátumban mindkét partner molekula megőrzi a kívánt tulajdonságot.
Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban régóta foglalkoznak elágazó láncú
polimer polipeptidek előállításával, illetve hordozóként történő alkalmazásukkal. MTX
és daunomicin hatóanyagokat konjugáltak elágazó láncú polipeptidekhez, amelyek tumor
illetve Leishmania ellenes kísérletekben használtak fel [72]. Az elágazó láncú
polipeptidek gerincét polilizin lánc alkotja [73], az oligomer oldalláncok kialakítását
pedig kétféle módon végezték. Az egyik esetben először a lizin ε-amino csoportján 3-5
DL-alaninból álló oligomer láncot alakítottak ki, és ennek N-terminálisára kapcsoltak egy
optikailag aktív aminosavat (poli[Lys(Xi-DL-Alam)], XAK, ahol X a terminális aminosav
egybetűs kódja, pl. poli[Lys(Leui-DL-Alam)], LAK) [74]. A másik varinánsban a lizinek
ε-aminocsoportjához közvetlenül kapcsolták az optikailag aktív aminosavat és ennek
aminocsoportján alakították ki az oligo(DL-alanin) oldalláncot (poli[Lys(DL-Alam-Xi)],
AXK, pl. poli[Lys(DL-Alam-Leui)], ALK) [75]. Az optikailag aktív aminosavak helyzete
és típusa befolyásolja a polimer térszerkezetét és biológiai tulajdonságait. Korábbi
kísérletek alapján a polianionos és amfoter tulajdonságú polimerek hosszabb ideig
maradnak a vérkeringésben [76].
Doktori munkám során új elágazóláncú polimer polipeptideket és ezek MTX
konjugátumait vizsgáltam (14. ábra), a kutatócsoportban elért korábbi eredményekből
kiindulva [75-81].
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14. ábra: Polilizin alapú polimer polipeptidek vázlatos szerkezete

A kezeletlen, a szabad vagy polipeptid + MTX keverékkel kezelt állatokhoz képest, a
poli[Lys(MTX-DL-Alam-Xi)], MTX-ALK (ahol A=Ala, L=Leu, K=Lys) konjugátum,
amelyben a Leu aminosav a polilizin gerinchez közel helyezkedik el, a parazitaszám
drámai csökkenését eredményezte [82] (15. ábra).

15. ábra: L. donovani fertőzött egerek májának relatív parazita tartalma: kezeletlen, a szabad vagy
polipeptid + MTX keverékkel és MTX – ALK (A=Ala, L=Leu, K=Lys) konjugátummal való kezelés után
[82]

Munkám közvetlen előzményét Kóczán és munkatársainak eredményei jelentették. A
MTX, valamint elágazó láncú, polikationos sajátságú polipeptid makromolekulát
tartalmazó konjugátumok hatásának összehasonlító vizsgálata szerint a hordozó
polikationos polipeptidek oldalláncának felépítése fontos szerepet játszik az
állatkísérletekben tapasztalt (in vivo) fertőzés ellenes hatás létrejöttében [82]. A
kezeletlen, a szabad vagy polipeptid + MTX keverékkel kezelt állatokhoz képest, a
poli[Lys(MTX-DL-Alam-Xi)], MTX-ALK (ahol A=Ala, L=Leu, K=Lys) konjugátum.
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3.5

Elágazó láncú polipeptidek és konjugátumaik szintézise

A poli-α-aminosavak sikeres szintézisének alapfeltétele az alkalmas monomerek és a
polimerizációhoz szükséges optimális reakciókörülmények (pl. iniciálás, oldószer) helyes
megválasztása [83]. A gyakorlatban leginkább elterjedt monomerek az Nα-karboxiaminosav-anhidridek (NCA, "Leuchs-anhidrid"), amelyek enyhe körülmények között,
gyors,

melléktermék

képződésétől

és

racemizációtól

mentes

folyamatban

polimerizálhatók. Az Nα-karboxi-aminosav-anhidridek kémiai szerkezetüket tekintve 4es helyzetben szubsztituált oxazolidin-2,5-dionok (16. ábra).
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16. ábra: Az Nα-karboxi-aminosav-anhidridek kémiai szerkezetüket tekintve 4-es helyzetben
szubsztituált oxazolidin-2,5-dionok

1906-ban Leuchs munkájával indult meg az α-aminosav-N-karboxianhidridek (NCA)
szintézise és felhasználása polimerizációs reakciókban [84; 85]. Az eredeti Leuchs
eljárásban és az azt követő adaptációkban az N-alkoxi-karbonil-α-aminosavat egy
halogénezőszerrel, például SOCl2, PBr3, PCl3, vagy α,α-diklór-metil-metil-éterrel
reagáltatták, majd termikus ciklizációval állították elő a megfelelő alkil-halogenid
keletkezése mellett [86]. Egy közvetlenebb útvonal származékképzés nélkül, amikor
foszgén gáz feleslegét alkalmazták [87, 88]. Később a foszgént sikerült a kevésbé
mérgező, de hasonlóan hatékony difoszgénre [89-91], majd trifoszgénre [92, 93] cserélni,
amelyek kristályos, az általánosan használt oldószerekben oldódó, így a foszgénnél
lényegesen könnyebben kezelhető és kevésbé veszélyes anyagok. A trifoszgénnel
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előállított NCA alapú polimerizáció (17. ábra) a legtöbb aminosav esetében működik.
Előnye, hogy az alkalmazott alacsony hőmérséklet miatt nem lép fel racemizáció.
Az NCA származékok sikeres előállítása nagy tisztaságú kiindulási anyagot
igényel, amely elektrofil szennyezőtől mentesek, mert ezek gátolhatják a polimerizációt.
A legtöbb kutatás ezen a területen az aminosavak közvetlen foszgénezésén alapul, messze
ez a leggyakoribb szintetikus útvonal. A fő szennyező ezen reakciók esetén a HCl és az

17. ábra: Az N-karboxi anhidridek szintézisének reakcióegyenletei [98]

elreagálatlan aminosavak HCl sói [94]. További lehetséges probléma az izocianátszármazék keletkezése és az N-kloroformil aminosavak létrejötte. [95]
A legtöbb NCA származék szilárd, ezért a tisztításuk kicsapással és
kristályosítással kivitelezhető. A kristályosításhoz gyakran használt oldószerek a
tetrahidrofurán (THF), az etil-acetát és a toluol, míg kicsapószerként a hexán, a heptán és
a petrol-éter alkalmazható. A megfelelő tisztaság elréséhez az NCA származékot
általában többször, gyakran több, mint háromszor kristályosítják át [96].
Munkám során az L-Lys(Z)-NCA szintézise során találkoztam az előbb említett
mellékreakció, a HCl keletkezés problémájával, amely fel nem oldódó aminosav-só
létrejöttét, és gyenge termelés adatokat eredményezett. Ez indította el az optimalizációs
kísérleteket,

melynek

során

igyekeztem

egyúttal

könnyebben

kivitelezhető

szintéziskörülményeket találni.
A legtöbb aminosav NCA-származékát – ezen módszerek valamelyikével – már
elkészítették [97]. A kutatócsoportban korábban foszgén [98], később trifoszgén [99] (17.
ábra) segítségével szintetizálták tetrahidrofurán oldószerben.
A polimer polipeptidek előállítása az Nα-karboxi-aminosav-anhidridekből ún. élő
(living) polimerizációval történik (18. ábra). Az élő polimerizáció a polimerkémiában a
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lánchossz növelő polimerizáció egy formája, amely egy iniciálási [100, 101] és egy
láncnövekedési lépésből [102] áll, a lánczáródási vagy láncátadási reakciók mértéke
elhanyagolható.

Az

anhidridekből

keletkezett

reakciócentrumok

folyamatosan

növekednek, „élnek” amíg a monomer el nem fogy a rendszerből, vagy míg a láncvégi
aktív centrumok deaktiválódnak egy protondonor molekula hozzáadásával [103]. Ennek
eredményeként a polimer láncok növekedése közel állandó sebességgel folyik,
hosszúságuk pedig nagyon hasonló marad, ezáltal könnyebben tervezhető a
molekulaméret és a polimerizáció fok.

-CO2

...

18. ábra: Az élő polimerizáció mechanizmusa Nα-karboxi-aminosav-anhidridek esetén [103]

A polilizinhez vagy az elágazó láncú polimer polipeptidekkez további aminosavak
kapcsolhatóak monomer formában aktív észteres kapcsolással HOBt kapcsolószer
jelenlétében. A MTX-konjugátumok előállítását szabad MTX felhasználásával
kapcsolószerek segítségével valósították meg [104], a fluoreszcens konjugátumokat
pedig aktív-észteres kapcsolással szintetizálták.
Az arginin-tartalmú polimer szintézise kapcsán egy új módszert dolgoztam ki a
guanidino-NO2 védőcsoport benzil-típusú védőcsoportok melletti szelektív hasítására
nátrium-borohidrid segítségével. A NO2 védőcsoport a peptidkémiában általánosan
alkalmazott az arginin guanidino csoportjának védelmére [105]. Eltávolítása
hagyományosan katalitikus hidrogénezéssel vagy erős savakkal (pl. HF), esetenként
SnCl2-reagenssel történik. A Z és arginin NO2 védőcsoportjai nem kölcsönösen
ortogonálisak: például HBr/jégecet segítségével a Z védőcsoport eltávolítható a NO2
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védőcsoport helyben hagyásával, a fordított szelektív deprotektálás korábban nem volt
ismert [105]. Munkám során kifejlesztettünk egy módszert, amellyel NaBH4
használatával, réz komplex katalizátor jelenlétében, enyhe körülmények között
(szobahőmérsékleten, légköri nyomáson) eltávolítható az N-nitro védőcsoport. Ezen
körülmények között a benziloxikarbonil-védőcsoport nem hasad le, tehát a módszer a
korábban nem ismert irányban ortogonalitást biztosít.

30

Irodalmi előzmények

3.6

A szilárd fázisú peptidszintézis módszere

A polipeptid-konjugátumok szerkezet-hatás összefüggésének vizsgálatára lehetőség
nyílik a konjugátumok monomer-egységeit reprezentáló oligopeptid-konjugátumokkal.
Ezeket szilárd fázisú peptidszintézissel állítottam elő. A szilárd fázisú peptidszintézis
módszerének kidolgozása Merrifield [106] nevéhez fűződik (1963). Lényege, hogy a Cterminálisán kovalensen szilárd hordozóhoz (térhálós szerkezetű polimer műgyanta)
kötött peptidláncot az amino-csoportján és oldalláncán védett aminosavakból C N
irányban építjük fel. A reakciók a szerves oldószerrel duzzasztott térhálós polimer
mátrixban mennek végbe. A peptid-gyanta kötés esetében fontos, hogy a szintézis során
végig stabil maradjon, viszont az utolsó lépésben hatékonyan hasítható legyen. A
szintézis során lényeges még az oldalláncok reaktív funkciós csoportjainak védelme az
adott körülmények között.
Kisebb tagszámú peptidek előállítására lépésenkénti szintézist alkalmaznak.
Eszerint az N-terminális védőcsoport hasítását mindig egy újabb amino-csoportján és
oldalláncán védett, karboxil-csoportján aktivált aminosav-származék kapcsolása követi
és e két lépés ismétlődik a kívánt lánchosszúságú peptid előállításáig. Elsőként a gyanta
terminális védőcsoportját hasítják, majd az egyes aminosavakat az aktivált karboxilcsoportjukon keresztül kapcsolják. Minden kapcsolás után az adott aminosav átmeneti
(α , terminális) amino-védőcsoportját eltávolítják. A lépésenkénti szintézis végén, az
utolsó aminosav felkapcsolása után hasítják le a peptidet a gyantáról és egyúttal
eltávolítják az oldallánc-védőcsoportokat, majd a nyers peptidet tisztítják. A kapcsolás és
az N-terminális védőcsoportok hasításának sikerességét leggyakrabban ninhidrin-teszttel
ellenőrzik [107-109], mely a szabad aminocsoportok jelenlétét színreakcióval jelzi.
A legelterjedtebb szilárd fázisú peptidszintézis stratégiák: Napjainkban a két
legelterjedtebb módszer a Boc/Bzl [110] és az Fmoc/tBu [111, 112] stratégia, nevüket az
alkalmazott védőcsoport kombinációkról kapták.
A Boc/Bzl stratégia esetén az aminosavak amino-csoportjának védése terc-butiloxi-karbonil (Boc) csoporttal történik, az oldallánc védőcsoportok pedig elsősorban
benzil-származékok. A Boc-csoport hasításához szerves vagy szervetlen savakat (TFA,
HCOOH, HCl/dioxán), legtöbbször 20-50% TFA/DCM (V/V%) oldatát használják. A
hasítás után semlegesítési lépésre van szükség, amit tercier aminnal (pl. DIEA, etil31
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diizopropil-amin) végeznek. Az oldallánc védőcsoportok eltávolítása és a peptid
lehasítása a gyantáról HF-dal történik, gyökfogók (pl. anizol, p-krezol, víz) jelenlétében.
Az Fmoc/tBu stratégia alkalmazásakor 9-fluorenil-metil-oxi-karbonil csoportot
(Fmoc) használnak az aminosavak amino-csoportjának védelmére és terc-butilszármazékokat az oldalláncok védelmére. Az Fmoc-csoport savakkal szemben stabil és
szerves bázisokkal (pl. piperidin, DBU) hasítható [113-115]. Leggyakrabban 20-55%
piperidin/DMF (V/V%), vagy 2% DBU/2% piperidin/DMF (V/V/V %) elegyét
használják. Utóbbi esetben a DBU hasítja le az Fmoc-csoport, a piperidin pedig megköti
a hasítás során keletkező dibenzolfulvént. Az oldalláncok védőcsoportjainak eltávolítása
és a peptid gyantáról való hasítása gyenge (ecetsav) ill. közepes erősségű (TFA) savakkal
végezhető el. A lehasított oldallánc-védőcsoportok alkilezhetik a peptidláncot, ezért a
hasítás során gyökfogók alkalmazása szükséges.
A nyers peptidek tisztasága analitikai RP-HPLC-vel ellenőrizhető, a tisztításhoz
preparatív RP-HPLC-t használnak, az analitikai jellemzés pedig tömegspektrometriás
módszerrel vagy hidrolízist követően aminosav-analízissel történik.
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Doktori munkám során a célom két- vagy három komponensből álló (attól függően,
hogy fluorofór jelzőmolekulát is kapcsolunk-e a hordozó és a hatóanyag
konjugátumához) Leishmania donovani parazita ellenes MTX-polipeptid konjugátumok
tervezése és szintézise, funkcionális tulajdonságainak jellemzése, a szerkezet-hatás
összefüggések feltárása volt. A konjugátumokban hordozó molekulaként az MTA-ELTE
Peptidkémiai Kutatócsoportban elért korábbi eredményekből kiindulva hidrofób
oldalláncú aminosavat vagy arginint tartalmazó polilizin gerincű polipeptideket
terveztem, a polipeptidek szintézisének optimalizálásával együtt.

A biokonjugátumok kémiai analízise és stabilitásvizsgálata
Munkám során célom volt, hogy a felsorolt módszerekkel sokoldalúan jellemezzem az
általam előállított vegyületeket, primer szerkezetüket és konformációjukat. Az összetétel,
beleértve a primer szerkezetet ESI (elektronspray ionizáció) tömegspektrometriával
és/vagy MS/MS (tandem tömegspektroszkópia) módszerekkel, továbbá a polimer
polipeptidek és konjugátumaik esetében aminosav analízissel terveztük meghatározni.
Az új komponensek térszerkezete és oldatbeli konformációja ECD (elektronikus
cirkuláris dikroizmus) – spektroszkópiával vizsgálható. A konformációs tulajdonságok
mélyebb megismeréséhez a vegyületeket különféle körülmények között célom volt
tanulmányozni, mivel a pH-nak és az ionerősségnek a hatását is vizsgálni szerettem volna.
A munkám során kidolgozott szerves kémiai reakciók sikeressége FT-IR (Fouriertranszformációs infravörös) spektroszkópiával és NMR (mágneses magrezonancia)
spektroszkópiával igazolható.

A polipeptidek és MTX-konjugátumaik hatásának vizsgálata in vitro sejtes
modellekben
Az in vitro vizsgálatok során a polipeptidek és MTX-konjugátumaik esetében a
konjugátumok és komponenseik a) citotoxikus hatását, b) parazita ellenes hatását, c)
sejtfelvételi sajátságainak jellemzését terveztem. Szerkezet-funkció korreláció alapján
lehetséges válaszolni azokra a kérdésekre, hogy hogyan és milyen mértékben
befolyásolja a parazitaellenes hatást a polipeptid struktúrája és a biokonjugátum
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összetétele, továbbá összehasonlítható a konjugátum szabad és kémiailag módosított
bioaktív komponensének hatása. A folsav szintézist gátló MTX-ot tartalmazó
konjugátumok leishmania ellenes hatását elsőként egészséges (kontroll) és fertőzött, egér
csontvelő vagy hashártya eredetű makrofág sejtjein, valamint Leishmania sejteken
vizsgáljuk.
vizsgálatához

A kapott adatok felhasználhatóak
és

az

intracelluláris

parazita

a

szerkezet-hatás

összefüggés

ellenes hatás értékeléséhez. A

biokonjugátum szerkezetéből adódó jellemzőinek (a konjugátum összetétele, oldatbeli
konformációja) hatását is vizsgáljuk. Meghatározzuk a felvett konjugátum mennyiségét,
citotoxikus és sejtosztódásra kifejtett hatását is. Ezekhez a kísérletekhez főleg áramlási
citometria és fluoreszcens mikroszkópia használható.
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5.1 Az elágazó láncú polimer polipeptidek és modellpeptidek tisztítása
és szerkezeti jellemzése során alkalmazott módszerek
Aminosav analízis: A polipeptidek aminosav összetételét és MTX tartalmát aminosav
analízissel határoztuk meg, Sykam Amino Acid S433H típusú készülékkel (Sykam GmbH,
Eresing, Németország) hidrolízist (körülményei: 6M HCl-lel, 105 °C-on, 24 órán keresztül)
követően. Az aminosavak elválasztása HPLC módszerrel történik, detektálásuk ninhidrines
származékképzést vetően a berendezés integrált kétcsatornás fotométerével λ=440 és
λ=570 nm-es hullámhosszon történik.
Olvadáspontmérés: Az olvadáspontokat kapilláris módszerrel határoztam meg, az
alkalmazott mérőkészülék Büchi 530 Melting Point (BÜCHI Labortechnik AG, Postfach,
Svájc) volt.
Fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (reversed phase high
performance liquid chromatography, RP-HPLC): A szintetizált oligopeptidek
tisztítására RP-HPLC-t használtam. A nyers termék tisztaságát Knauer analitikai HPLC
készülék (Knauer GmbH, Berlin, Németország) segítségével ellenőriztem, Phenomenex
Synergi C12, 4 µm, 120 Å, 4,6×300 mm oszlopot használva. Az eluensek: A eluens
0,1% TFA/H2O (V/V), B eluens 0,1% TFA/H2O-ACN (20:80 V/V). Az elválasztást
szobahőmérsékleten végeztem, az áramlási sebesség 1 ml/perc volt. Az elválasztáshoz
lineáris gradiens elúciót alkalmaztam (20-80% B (5-20 perc)), a detektálás UV fotométer
segítségével, =220 nm-en történt.
A nyerstermékek tisztítását Knauer RP-HPLC készülékkel (Knauer GmbH, Berlin,
Németország) végeztem, Phenomenex Jupiter C18, 5 μm, 10 × 300 mm Az eluensek: A
eluens: 0,1% TFA/H2O (V/V), B eluens: 0,1% TFA/H2O-ACN (20:80 V/V). Az
elválasztást szobahőmérsékleten valósítottam meg, az áramlási sebesség 9 ml/perc volt. Az
elválasztáshoz lineáris gradiens elúciót alkalmaztam (5–100 % B (5–60 min)), a detektálás
UV fotométer segítségével, =220 nm-en történt.
Az MTX-oligopeptid izomerek elválasztása 10–100 % B (5–55 perc) lineáris
gradiens elúcióval történt azonos körülmények között.
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A tisztítás után a terméket liofilizáltam, majd analitikai RP-HPLC-vel és
tömegspektrometriás módszerrel jellemeztem.
Tömegspektrometria:

Az

oligopeptidek

és

MTX-konjugátumaik

azonosítását

elektrospray ionizációs (Electrospray Ionization, ESI) tömegspektrometriával végeztem.
Ez a technika poláris és ionos vegyületek (aminok, peptidek, fehérjék stb.) vizsgálatára
alkalmas leginkább, s valamennyi analizátor típussal kombinálható. Az M>1000 Da
tartományban ESI körülmények között a többszörös protonálódás / deprotonálódás
eredményeként többszörösen töltött ([M + nH]n+, [M– nH]n– ) ionok is képződhetnek, ahol
n az adott ion töltéseinek száma.
A vegyületek molekulatömegét Bruker Esqiure 3000+ típusú ioncsapdás
tömegspektrométerrel (Bruker, Karlsruhe, Németország) végeztem ESI ionizáció
alkalmazásával. A készülék MSn felvételére (fragmens kiválasztás, további fragmentáció)
is alkalmas. A mintákat 0,1% ecetsavat tartalmazó ACN/H2O 1:1 (V/V) oldószerelegyben
oldottam. A minta injektálása fecskendőpumpa segítségével, 10 l/perc áramlási
sebességgel történt. A spektrumokat 4,0 kV túlfeszültséggel és 40,0 V orifice-feszültséggel
vettem fel. A készüléket pozitív és negatív módban használtam 50-3000 m/Z tartományban,
13,000 m/Z/sec mintavételi sebességgel.

UV-VIS

spektroszkópia:

Az

5(6)-karboxifluoreszceinnel

(Cf)

jelölt

polimer

konjugátumok fluorofór tartalmának meghatározása UV-VIS spektrofotometriás eljárással
történt.
A jelölt polipeptidek és MTX-konjugátumok 5(6)-karboxifluoreszcein tartalmát
Perrkin Elmer Lambda 2SUV/VIS spekrtofotométerrel határoztuk meg =492 nm
hullámhosszon. A polipeptideket deszt.vízben, konjugátumaikat deszt. víz:DMSO=1:1
(V/V) elegyben, vagy DMSO-ban oldottuk az olhatósági tulajdonságoknak megfelelően. A
vegyületek 100-300 µg/ml-es oldatát használtuk a méréshez. Az 5(6)-karboxifluoreszcein
koncentrációját

a

Lambert-Beer

törvény

alapján

határoztuk

meg

(az

5(6)-

karboxifluoreszcein extinkciós koefficiense: ε=78000) és a szubsztitúció mértékét a
következő képlettel számoltuk:
Cf(m/m%)=CCf/CCf-konjugátum/Cf-polipeptid.
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Elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópia: A polipeptidek oldatbeli
konformációját ECD spektroszkópiával tanulmányoztam, mely a vizsgált molekula
térszerkezetéről ad felvilágosítást. ECD-spektrumot az optikailag aktív (optikai
forgatóképességgel rendelkező) anyagok adnak, melyek a lineárisan polarizált fény
polarizációs síkját elforgatják. Az enantiomerek különböző mértékben nyelik el a polarizált
fény cirkulárisan polarizált komponensét. Az elnyelés különbségének moláris mennyisége
Δε. A Δε-t a hullámhossz függvényében ábrázolva kapjuk a vizsgált vegyületre jellemző
ECD-spektrumot.
Az ECD spektrumokat Jasco J- 810 típusú polariméter (Jasco Corporation, Japán)
segítségével rögzítettük kvarc küvettában, 0,02 cm optikai úthosszal szobahőn, folyamatos
nitrogén áram alatt. AZ ECD spektrumok jellemzően öt felvétel átlagolásával készültek
λ = 195 - 260 nm tartományban. A dichográf kalibrálása α-10-kámfor-szulfonáttal történt.
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5.2 Elágazó láncú polimer polipeptidek szintézise

5.2.1 L-Lys(Z)-NCA szintézise
A vegyületet az irodalomban leírt módszer [116] módosításával állítottam elő. Röviden:
6,36 g (24,4 mmol, 4/5 ekvivalens mennyiségű) trifoszgént feloldottam 100 cm3 THF-ban.
Az oldatot 60 °C-on tartottam 1 órán keresztül az oldószerben található víznyomok
eltávolítása és a foszgén in situ felszabadítása érdekében. Finoman elporított 10,0 g
(35,7 mmol) H-L-Lys(Z)-OH-t adagoltam 5 részletben 10 percenként. További két órát
kevertettem 60 °C-on a reakcióelegyet, melynek során a H-L-Lys(Z)-OH teljes mennyisége
feloldódott. A tiszta oldatot bepároltam rotációs vákuumbepárló segítségével. A távozó
foszgén kezelését megfelelő csapdázással oldottam meg. A kapott olajat feloldottam 50 cm3
EtOAc-ban. 50 cm3 heptánt adtam a reakcióelegyhez, majd rotációs vákuumbepárlón
desztilláltam a kristályosodás megindulásáig. A lombikot egy éjszakán át - 20 °C-on
tartottam, majd a kikristályosodott terméket kiszűrtem és P2O5 felett exszikkátorban
szárítottam.

A termék (fehér kristály) tömege: 9,175 g, (termelés: 84 %).
O.p.: 98-100 °C (Irodalmi: 101 °C [117]).

5.2.2 Poli[L-Lys(Z)] szintézise
A vegyületet az irodalomban leírt módszer [116] módosításával állítottam elő. 12,5 g
(40,8 mmol)

Lys(Z)-NCA származékot 130 cm3 1,4-dioxánban oldottam és

diizopropiletilaminnal az oldat pH értékét ~7-re állítottam be. Ezután 0,084 cm3 dietilamint
(0,81 mmol) adtam hozzá (az iniciátor-monomer arány 1:50 (mol/mol) volt). CaCl2-os
csővel lezártam a lombikot, és 140 órán át hagytam polimerizálódni. A polimerizáció
leállítására 600 cm3 víz és 1 cm3 tömény sósavat adtam a polimerizátumhoz. 3 óra után a
keletkezett csapadékot szűrtem, majd exszikkátorban szárítottam. [118]
A termék (fehér amorf tömeg) tömege: 9,70 g, (termelés: 91 %).

38

Kísérleti rész

5.2.3 Poli[L-Lys].HBr szintézise
A vegyületet az irodalomban leírt módszerrel [116] állítottam elő. 9,7 g (36 mmol a
monomeregységre nézve) poli[L-Lys(Z)]-t duzzasztottam 40 cm3 desztillált jégecetben 3
órán keresztül. Ezután 80 cm3 HBr/jégecetet (35%, m/V) adtam az elegyhez. 1 óra után a
polimert dietil-éterrel kicsaptam, a csapadékot szűrtem, majd P2O5 és KOH felett
exszikkátorban szárítottam (utóbbi a savgőzök megkötése céljából szükséges). 1 nap múlva
a polimert vízben oldottam, majd desztillált vízzel szemben 3 napon keresztül dializáltam
2 dm3 desztillált vízben, napi háromszori vízcserével. A polimert liofilizálással izoláltam
az oldatból [118]. A Z csoport eltávolítását UV spektroszkópiai méréssel ellenőriztem λ=
254 nm-en.

A termék (fehér kristály) tömege: 6,6 g, (termelés: 85 %).
Az átlagos polimerizáció-fokot (DPn) az irodalomban leírtak alapján, viszkozitásmérés
segítségével [119] határoztuk meg.
DPn = 50
Z=3,1%

5.2.4 Poli[L-Lys(Xi)] (XiK), X=Leu szintézise
A vegyületet az irodalomban leírt módszerrel [120], az általam szintetizált polilizinből
(DPn=50) állítottam elő. 1000 mg (4,79 mmol) poli[L-Lys].HBr polipeptidet feloldottam
2 cm3 desztillált vízben, majd 10 cm3 DMF-dal higítottam az oldatot. Kevertetés közben
hozzáadtam a Z-Leu-OPcp aminosav származék (1,5 ekv., 7,18 mmol), HOBt (1,5 ekv.,
7,18 mmol) és DIEA (1,5 ekv., 7,18 mmol) 10 cm3 DMF-dal készült oldatát. A
reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldatot vákuumban
bepároltam, 10% DCM-t tartalmazó dietil-éterrel (50 cm3) eldörzsöltem a felesleges aktívészter, HOBt és pentaklór-fenol eltávolítására. A műveletet háromszor megismételtem.
Ezután a polimert 1 napig exszikkátorban szárítottam. A szárított polimert 1 cm3 jégecetben
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duzzasztottam 2 órán keresztül, majd 3 ml HBr/jégecet (35%, m/V) oldatot adtam hozzá,
és további két órán át kevertettem. Ezután a polimert dietil-éterrel kicsaptam, szűrtem,
dietil-éterrel mostam, majd exszikkátorban P2O5 és KOH felett szárítottam. A kész
polimert desztillált vízben oldottam, majd 3 napon keresztül desztillált vízzel szemben
dializáltam. A terméket liofilizálással izoláltam. A polimer összetételének meghatározása
aminosav analízissel történt.

A termék (fehér amorf anyag) tömege: 1,014 g, (termelés: 63 %).
Lys:Leu= 1:0,92

5.2.5 Poli[L-Lys(Xi-DL-Alam)] (XAK), X= Leu, Ile, Nle, Val szintézise
A vegyületeket az irodalomban leírt módszerrel [121], az összehasonlíthatóság érdekében
egy korábban szintetizált és használt DPn=250 polimerizáció fokú AK polipeptidből
állítottam elő [122]. 50 mg (0,16 mmol) poli[Lys-(DL-Ala2,6)] (AK) polipeptidet
feloldottam 1 cm3 desztillált vízben, majd 5 cm3 DMF-al higítottam az oldatot. Kevertetés
közben hozzáadtam a Z-X-OPcp (ahol X = Leu, Nle vagy Val) vagy Z-Ile-OSu aminosav
származék (1,5 ekv., 0,239 mmol), HOBt (1,5 ekv., 0,239 mmol) és DIEA (2,5 ekv.,
0,398 mmol) 5 cm3 DMF-al készült oldatát. A reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem
szobahőmérsékleten. Az oldatot vákuumban bepároltam, 10% DCM-t tartalmazó dietiléterrel (20 cm3) eldörzsöltem. A műveletet háromszor megismételtem. Ezután a polimert 1
napig exszikkátorban szárítottam. A szárított polimert 1 cm3 jégecetben duzzasztottam 2
órán keresztül, majd 3 cm3 HBr/jégecet (35%, m/V) oldatot adtam hozzá, és további két
órán át kevertettem. Ezután a polimert dietil-éterrel kicsaptam, szűrtem, dietil-éterrel
mostam, majd exszikkátorban P2O5 és KOH felett szárítottam. A polimert desztillált vízben
oldottam, majd 3 napon keresztül desztillált vízzel szemben dializáltam. A terméket
liofilizálással izoláltam. A polimerek összetételének meghatározása aminosav analízissel
történt (lásd: 1. táblázat az összetétel adatokért).
X=Leu: A termék (fehér amorf anyag) tömege: 0,038 g, (termelés: 47 %).
X=Ile: A termék (fehér amorf anyag) tömege: 0,042 g, (termelés: 52 %).
X=Nle: A termék (fehér amorf anyag) tömege: 0,046 g, (termelés: 57 %).
X=Val: A termék (fehér amorf anyag) tömege: 0,040 g, (termelés: 51 %)
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5.2.6 Poli[L-Lys(Xi-DL-Alam)] (XAK), X= Arg előállítása
Az arginin esetében Z-Arg(Z2)-OSu-t (0,5 ekv., 0,08 mmol) használtam, ezen kívül az
eljárás megegyezik az előző (5.2.6 fejezet) eljárással.
X=Arg: A termék (fehér amorf anyag) tömege: 0,035 g, (termelés: 40 %)

5.2.7

A Z-Arg(NO2)-OH NH-NO2 védőcsoportjának szelektív eltávolítása NaBH4del

A Z-Arg(NO2)-OH-t (353 g/mol, 30 mg, 0,085 mmol) és 0,3 mg Cu(acac)2-ot (1.14 µmol)
1 cm3 absz. etanolban kevertettem. Finoman porított NaBH4-et (32,0 mg, 0,85 mmol, 10
ekv.) adtam az elegyhez egy adagban. A heterogén elegyből 30 és 120 perc után vettem
mintát. Tömény ecetsav hozzáadásával állítottam le a reakciót, majd 50% acetonitril/víz
(V/V) elegyben oldottam a mintát és HPLC analízist végeztem. A konverziót a kiindulási
anyag és a termék referencia kromatogramjai alapján számoltam. A termék keletkezését
tömegspektrometriai vizsgálattal is igazoltam [123].

A termék (fehér amorf anyag, 308 g/mol) tömege: 6 mg, (termelés: 23 %).
Op.:124-130 °C (irodalmi: 130-132 °C [124])
RP-HPLC: Rt= 10,3 perc (Z-Arg(NO2)-OH: Rt.: 12,5 perc)
MS: [M+H]+= számolt: 309,3 /mért: 309,3

5.2.8 A

Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2

modellpeptid

szintézise

és

guanidino

védőcsoportjának eltávolítása

A Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 modellpeptid 500 mg (0,28 mmol) Rink Amide MBHA
gyantán (kapacitása: 0,56 mmol/g) készült (a módszer részletes leírása a 3.6 fejezetben
található). Az aminosavakat 4 ekv. (1,344 mmol) feleslegben használtam. Az Fmoc-AlaOH (311,3 g/mol), az Fmoc-Arg(NO2)-OH (440,39 g/mol) és a Z-Phe-OH (299,33 g/mol)
kapcsolása DIC/HOBt kapcsolószerek alkalmazásával történt. Az Fmoc védőcsoportot 2%
41

Kísérleti rész

piperidin/2% DBU/DMF (V/V%) oldatával távolítottam el. A gyantáról való hasítását
TFA/H2O/TIS (V/V/V=95/2.5/2.5) oldatával végeztem 1 órán keresztül. A terméket dietiléterrel csaptam ki, majd liofilizálással izoláltam 10 % acetonitril/víz elegyből. A nyers
termék HPLC ellenőrzés alapján 97 %-os tisztaságú volt, így további tisztítás nélkül
használtam fel a védőcsoport hasítási lépéshez.

A termék (fehér amorf anyag, 570,6 g/mol) tömege: 140 mg, (termelés: 87,5 %).
RP-HPLC: Rt= 18,9 perc
MS: [M+H]+= számolt: 571,6 /mért: 571,4
NMR: [lásd: 2. számú függelék]
IR: [lásd: 2. számú függelék]

Az Nω NO2 védőcsoport eltávolításához 5,0 mg peptidet (8,8 µmol) feloldottam 1 cm3
metanolban vagy absz. etanolban, 0,5 mg Cu(acac)2 katalizátort (1,9 µmol) és 3,5 mg
NaBH4-et (88 µmol) adtam hozzá. Az elegyet 1 órán keresztül kevertettem, a szervetlen
sókat szűréssel eltávolítottam, továbbá 10 µl jégecetet adtam a NaBH4 feleslegének
elreagáltatására. A peptidet HPLC-vel tisztítottam. Az összegyűjtött frakciót liofilizáltam.
A terméket és a reakcióelegyből vett mintákat tömegspektrometriai analízissel
azonosítottam. A védőcsoport eltávolítást 20 mg peptidből kiindulva is megvalósítottam.
Ebben az esetben egy ismeretlen, a HPLC kromatogramban a termék csúcsával átlapoló
csúccsal rendelkező melléktermék keletkezése miatt a termelés jelentősen kevesebb lett.
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A termék (fehér amorf anyag, 525,6 g/mol) tömege: 3,5 mg, (termelés: 76 %).
RP-HPLC: Rt= 17,2 perc
MS: [M+H]+= számolt: 526,6 /mért: 526,3
NMR: [lásd: 3. számú függelék]
IR: [lásd: 3. számú függelék]
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5.3 Elágazó láncú polipeptidek oldatbeli konformácójának vizsgálata
ECD spektroszkópiával
A polipeptid mintákat 0,5-1,0 mg/ml koncentrációban oldottam 0,02, 0,2 vagy 2,0 M
töménységű NaCl oldatban, a pH beállítása pedig 1,0 M HCl oldattal vagy 1,0 M NaOH
oldattal történt. A [θ]MR értékeket a főlánc egy lizin egységére vonatkoztatva állapítottuk
meg beleértve a teljes oldalláncot. A polipeptidekről különböző pH értékű (pH 3, pH 7,4,
pH 12) és ionerősségű (0,02 M, 0,2 M, 2,0 M) vizes oldatban felvett ECD spektrumok
interpretációja a poli[L-Lys] spektrumán alapul, amelyből a polipeptideket szintetizáltam.
Azon konformációk, amelyek ECD spektruma megegyezik a töltés nélküli poli[L-Lys]-nel
[125] (töltés nélküli állapotban az ECD spektrumban negatív maximumot láthatunk =
221 és 208 nm-nél közel azonos intenzitás erősséggel) helikálisként vettük figyelembe. A
töltéssel rendelkező poli[L-Lys] spektrumával [126] megegyező spektrumok (töltött
állapotban az ECD spektrumban egy gyenge negatív maximumot láthatunk = 234 nm-nél
és egy gyenge pozitív maximumot = 218 nm, valamint egy erősebb negatív maximumot
~ 200 nm-nél) ezzel szemben rendezetlen szerkezetet jeleznek.

5.4 Metotrexát (MTX) konjugátumok szintézise
Poli[L-Lys(MTX-Xi-DL-Alam)] (MTX-XAK), X: Leu, Ile, Nle, Val, Arg előállítása,
tisztítása és jellemzése
Az eljárást az MTX-LAK konjugátum előállításának példáján mutatom be [75]. A kívánt
20% MTX tartalom eléréséhez 1,14 mg MTX-ot (0,2 ekv. a monomeregysére tekintettel),
1,29 mg 1-hidroxibenzotriazolt (HOBt, 0,6 ekv.) és 5,61 mg benzotriazol-1-il-oxi-triszpirrolidono-foszfónium-hexafluoro-foszfátot (PyBOP, 0,6 ekv.) feloldottam 5 cm3 DMFben, és fél órát kevertettem a MTX aktiválása érdekében. Közben 6 mg (1 ekv.) polimert
feloldottam 0,5 cm3 desztillált vízben, az oldatot 5 cm3 DMF-el higítottam. A két oldatot
összeöntöttem és 2,88 mm3 N,N-diizopropiletilamin (DIEA, 1,2 ekv.) bázis hozzáadása
után 2 órát kevertettem szobahőmérsékleten a reakcióelegyet. Ezután rotációs
vákuumbepárlón bepároltam, a színtelen olajat éterrel eldörzsöltem, majd az étert
lepipettáztam az immár szilárd halmazállapotú termékről. A konjugátumot újraoldottam
vízben, 3 napon keresztül desztillált vízzel szemben dializáltam, majd a terméket
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liofilizálással izoláltam. A MTX tartalom meghatározása aminosav-analízissel történt
(lásd: 3. táblázat).

5.5 Elágazó láncú polimer polipeptidek és MTX konjugátumaik
fluoreszcens jelölése 5(6)-karoxifluoreszceinnel (Cf), tisztítása és
jellemzése
Poli[L-Lys(Cf-Xi-DL-Alam)] (Cf-XAK) és poli[L-Lys(Cf-MTX-Xi-DL-Alam)]
(Cf-MTX-XAK), X: Leu, Ile, Nle, Val, Arg előállítása, tisztítása és jellemzése
A jelölés folyamatát a Cf-VAK konjugátum előállításának példáján mutatom be. A kívánt
10% Cf tartalom eléréséhez 6 mg (1 ekv.) polimert feloldottam 0,5 cm3 desztillált vízben,
az oldatot 5 cm3 DMF-el higítottam, majd hozzáadtam 0,70 mg 5(6)-karbioxifuoreszcein
N-hidroxiszukcinimid észtert (Cf-OSu), (0,1 ekv. a monomeregysére tekintettel) és
0,25 mm3 DIEA (1,2 ekv.) bázist. Ezután 2 órát kevertettem szobahőn a reakcióelegyet. A
konjugátumot 3 napon keresztül desztillált vízzel szemben dializáltam, majd a terméket
liofilizálással izoláltam. A fluoreszcein tartalmat UV-VIS spektroszkópiával határoztuk
meg (lásd: 4. táblázat az összetétel adatokért).

5.6 Fluorofór tartalmú MTX modell oligopeptidek szintézise
5.6.1 Az alkalmazott Boc stratégia általános leírása
A szintézist polipropilén fecskendőben valósítottam meg. MBHA gyantát használtam,
melynek gyári kapacitása 1,12 mmol/g. A gyantát DCM-ban duzzasztottam 3×10 percig.
Ezután lehasítottam a gyanta Boc védőcsoportját 33% TFA/DCM (V/V) oldattal 2+20
percig, majd mostam a gyantát DCM-nal 5×, semlegesítési lépésként 10% DIEA/DMF
(V/V) oldattal 4×, majd újra DCM-nal 4×. Ezután következett a peptid felépítése. Az
aminosavak, a MTX, valamint a Cf kapcsolásához DIC/HOBt kapcsolószerek elegyét
használtam, aminosav:DIC:HOBt=3,5:3:3 (mol/mol/mol) arányban, DMF-ban oldva
(C=100 mg aminosav/ml DMF). A kapcsolás reakcióideje 60 perc. A kapcsolás
sikerességét a Kaiser által kifejlesztett ninhidrin-módszerrel ellenőriztem [107]. A módszer
előnye a gyorsasága és nagy érzékenysége (1% szabad amino-csoport jelenléte is
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kimutatható). A Boc védőcsoportok hasítása a gyanta Boc csoportjának hasításával
megegyező módon történt. Az Fmoc védőcsoportok hasítása 2% piperidin + 2%
DBU/DMF (V/V/V) oldattal történt 2+2+5+10 percig, ezután mostam a gyantán lévő
peptidet DMF-dal 6×, majd DCM-nal 6×. A gyantáról való hasítás előtt MeOH-os és dietiléteres mosást végeztem, majd a gyantán lévő peptidet egy éjszakára exszikkátorba tettem.
A peptidek gyantáról való hasítására többféle módszert is alkalmaztam. Egyrészt
TMSOTf-tal, 50% tioanizol, 25% etánditiol (EDT) és 25% p-krezol (V/V/V) gyökfogók,
valamint TFA jelenlétében hasítottam le a peptidet. 300 mg (0,336 mmol) MBHA gyanta
esetén 1,94 cm3 TMSOTf-et, 1,2 cm3 tioanizolt, 0,6 ml EDT-t, 300 mg p-krezolt és
6,89

cm3

TFA-t

használtam.

A

reakcióidő

120

perc,

kevertetés

mellett,

szobahőmérsékleten. A hasítás után a reakcióelegyet 50-60 cm3 jéggel hűtött dietil-éterrel
elegyítettem, a csapadékos elegyet centrifugáltam, majd lepipettáztam az oldatot a hasító
elegyből maradt nyomok eltávolításának céljából. A kicsapódott peptidet 10%-os ecetsav
oldatban oldottam és fagyasztva szárítottam.
Másrészt az arra alkalmas teflon berendezésben HF-dal, p-krezol vagy anizol
gyökfogó jelenlétében végeztem a hasítást. 300 mg (0,336 mmol) MBHA gyanta használata
esetén 0,5 g gyökfogót adtam a gyantán lévő peptidhez, majd 10 ml HF-dal történt a hasítás,
melynek időtartama 120 perc volt. Ezután a HF-t a gyantáról lepároltam, és 50 ml előre
behűtött étert adtam a már lehasított peptid kicsapására. A gyanta-peptid elegyet
üvegszűrőn mostam dietil-éterrel 3× a gyökfogók teljes eltávolítására. A peptidet még az
üvegszűrőn 10%-os ecetsav oldatban oldottam és szűréssel eltávolítottam a gyantától.
Ezután az oldatból a peptidet fagyasztva szárítással izoláltam. A peptideket
szemipreparatív HPLC-vel tisztítottam, tömegspektrometriával azonosítottam és analitikai
HPLC-vel ellenőriztem a tisztaságot.
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5.6.2

Az alkalmazott Fmoc stratégia általános leírása

A szintézist polipropilén fecskendőben valósítottam meg. Rink-Amide MBHA gyantát
használtam, melynek gyári kapacitása 0,56 mmol/g. A gyantát DCM-ban duzzasztottam
2×10 percig. Ezután lehasítottam a gyanta Fmoc védőcsoportját 2% piperidin + 2%
DBU/DMF (V/V) oldattal, 2+2+5+10 percig, majd mostam a gyantát DMF-dal 6×, majd
DCM-nal 6×. Ezután következett a peptid felépítése. Az aminosavak, a MTX valamint a
Cf kapcsolásához DIC/HOBt kapcsolószereket használtam, aminosav:DIC:HOBt=3,5:3:3
(mol/mol/mol) arányban, DMF-ban oldva. A kapcsolás reakcióideje 60 perc. A hasítás
sikerességét ninhidrin-teszttel ellenőriztem [107]. Az Fmoc védőcsoportokat ugyanúgy
hasítottam, mint a gyanta Fmoc védőcsoportja esetén. A Boc-Lys(Fmoc)-OH Boc
védőcsoportja a gyantáról való hasítás során hasad. A Dde-Lys(Fmoc)-OH származék N Dde védőcsoportját 2%-os hidrazin-hidrát (H2N–NH2·H2O)/DMF (V/V) oldattal
távolítottam el. A gyantáról való hasítás előtt MeOH-os és dietil-éteres mosást végeztem,
majd a gyantán lévő peptidet egy éjszakára exszikkátorba tettem.
A peptidek gyantáról való hasításához alkalmazott hasítóelegy 95% TFA, 2,5% H2O,
2,5%

TIS

(V/V)

oldata

volt.

Reakcióideje

120

perc,

kevertetés

mellett,

szobahőmérsékleten. A hasítás után a reakció elegyet 50-60 ml jéggel hűtött dietil-éterbe
szűrtem. A kicsapódott peptidről a dietil-étert és a hasító elegyet vákuumbepárlással
eltávolítottam. A lombikban levő peptidhez 3×10 ml dietil-étert adtam, majd lepipettáztam
az oldatot a hasító elegyből maradt nyomok eltávolításának céljából. A kicsapódott peptidet
10%-os ecetsav oldatban oldottam és fagyasztva szárítottam. A peptideket szemipreparatív
RP-HPLC-vel tisztítottam, tömegspektrometriával azonosítottam és analitikai RP-HPLCvel ellenőriztem a tisztaságot.

5.6.3

Lizint nem tartalmazó modellpeptidek szintézise

Az AaAa-NH2 modellpeptid szintézise: Az általános recept (5.6.2. fejezet) alapján
150 mg Rink-Amide MBHA gyantával végeztem a szintézist, melyhez Fmoc-D-Ala-OH-t
és Fmoc-L-Ala-OH-t használtam. (A táblázatban szereplő számok az aminosavak
kapcsolási sorrendjét jelölik.)
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AaAa-NH2
4321

A termék (fehér amorf anyag, 301 g/mol) tömege: 19 mg, (termelés: 77 %).
RP-HPLC: Rt= 11,2 perc
MS: [M+H]+= 302,3 számolt/ 302,3 mért

Az MTX-AaAa-NH2 modellpeptidek szintézise: Az általános recept alapján 150 mg RinkAmide MBHA gyantával végeztem a szintézist, melyhez Fmoc-D-Ala-OH-t, Fmoc-L-AlaOH-t, valamint MTX-ot használtam.
MTX-AaAa-NH2
5

4321

A termék (sárga kristály, 756 g/mol) tömege: 14 mg, (termelés: 22 %).
RP-HPLC: Rt= 13,6 perc
MS: [M+H]+= 756,8 számolt/ 756,8 mért

5.6.4

Lizint tartalmazó modellpeptidek szintézise

A K(AaAa)-NH2 és a K(MTX-AaAa)-NH2 modellpeptidek szintézisét mind MBHA, mind
Rink-Amide MBHA gyantán megvalósítottam. Alábbiakban csak azt a módszert
ismertetem, amellyel jobb termelést sikerült elérnem.
A K(AaAa)-NH2 modellpeptid szintézise : Az általános recept (5.6.1. fejezet) alapján
150 mg MBHA gyantával végeztem a szintézist Boc stratégiával. A szintézishez BocLys(Fmoc)-OH-t, Fmoc-D-Ala-OH-t és Fmoc-L-Ala-OH-t használtam. A hasítás HF-al, pkrezol gyökfogó jelenlétében történt.
1

K-NH2
AaAa
5432

A termék (fehér kristály, 430 g/mol) tömege: 31 mg, (termelés: 43 %).
RP-HPLC: Rt= 15,1 perc
MS: [M+H]+= 431,5 számolt/ 431,5 mért

A Cf-K(AaAa)-NH2 modellpeptid szintézise: Az általános recept (5.6.1. fejezet) alapján
150 mg MBHA gyantával végeztem a szintézist, melyhez Fmoc-Lys(Boc)-OH-t, Boc-DAla-OH-t, Boc-L-Ala-OH-t, valamint 5(6)-karboxifluoreszceint használtam.
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6 1

Cf-K-NH2
AaAa
5432

A termék (sárga kristály, 788 g/mol) tömege: 42 mg, (termelés: 32 %).
RP-HPLC: Rt= 18,7 perc
MS: [M+H]+= 788,8 számolt/ 788,8 mért

A K(MTX-AaAa)-NH2 modellpeptid szintézise: Az általános recept (5.6.1. fejezet)
alapján 150 mg MBHA gyantával végeztem a szintézist, melyhez Boc-Lys(Fmoc)-OH-t,
Fmoc-D-Ala-OH-t, Fmoc-L-Ala-OH-t, valamint MTX-ot használtam. A hasítás HF-al, pkrezol gyökfogó jelenlétében történt.
1

K-NH2
MTX-AaAa
6

5432

A termék (sárga kristály, 866 g/mol) tömege: 51 mg, (termelés: 30 %).
RP-HPLC: Rt= 17,5 perc
MS: [M+H]+= 867,0 számolt/ 867,1 mért

A Cf-K(MTX-AaAa)-NH2 modellpeptid szintézise:
A tisztított, 19 mg (21,94 mmol) K(MTX-AaAa) peptidhez oldat fázisban kapcsoltam

1.

hozzá

az

5(6)-karoxifluoreszcein-N-hidroxi-szukcinimidésztert

(Cf-OSu)

diizopropiletilamin (DIEA) bázis jelenlétében (peptid : Cf-OSu : DIEA=1 : 1,5 : 1
mol/mol/mol). A peptidet RP-HPLC módszerrel tisztítottam.

2.

Az általános recept alapján (5.6.2. fejezet) 150 mg (0,168 mmol) Rink-Amide
MBHA gyantával végeztem a szintézist Fmoc stratégiával, Dde-Lys(Fmoc)-OH
használatával. A szintézishez továbbá Fmoc-D-Ala-OH-t, Fmoc-L-Ala-OH-t,
MTX-ot, valamint 5(6)-karboxifluoreszceint használtam. A Dde védőcsoportot 2%
hidrazin-hidrát/DMF (V/V) oldatával hasítottam. A peptidet RP-HPLC-vel
tisztítottam.

49

Kísérleti rész

7 1

Cf-K-NH2
MTX-AaAa
6

5432

1. A termék 150 mg MBHA gyantán a Cf oldat fázisú kapcsolásával
(sárga amorf anyag, 1224 g/mol) tömege: 58 mg, (termelés: 28 %).
2. A termék 150 mg Rink-Amide MBHA gyantán
(sárga amorf anyag, 1225 g/mol) tömege: 32 g, (termelés: 31 %).
RP-HPLC: Rt= 20 perc
MS: [M+H]+= 1225,3 számolt/ 1225,3 mért
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5.7

Elágazó láncú polipeptidek és MTX konjugátumaik hatása in
vitro sejtes modellekben

5.7.1

Citotoxicitás és sejtfelvétel meghatározása egészséges makrofág sejteken

Csontvelői eredetű makrofág sejtek izolálásása és tenyésztése: A csontvelői sejteket 612 hetes nőstény Balb/c egerek femurjából és tibiájából izoláltuk. A Balb/c egerek
tenyésztése a Semmelweis Egyetemen (Budapest, Magyarország) történt (a kísérletek
engedélyszáma: XIV-I-001/2149-4/2012). A letapadó sejteket 10 cm átmérőjű
bakteriológiai műanyag Petri-csészében tenyésztettük 2 héten keresztül RPMI 1640
médiumban, amely 0,16 g/l gentamicint, 2 mM L-glutamint, 10 % magzati borjúszérumot
(fetal calf serum, FCS), 10 mM HEPES-t és 10 ng/ml egér rekombináns M-CSF-et
tartalmazott (R10 M-CSF médium). A csontvelői sejtek differenciálódása makrofággá kb.
7 nap alatt ment végbe. 24 órával a kísérletek előtt a makrofágokat 10 mM EDTA tartalmú
PBS-sel (0,1M, pH=7,4) leválasztottuk a petri csésze felszínéről és szuszpenziós
sejttenyésztő lemezekre osztottuk R10 M-CSF médiumban.
A polipeptidek és MTX-konjugátumok citotoxicitása egér csontvelői eredetű
makrofágokra: A makrofágokat 96 lyukú szövettenyésztő lemezre osztottuk 104/lyuk
kiindulási sejtszámmal R10 M-CSF médiumban. A polipeptidekkel és konjugátumokkal
0,8-100 g/ml koncentrációtartományban kezeltük a sejteket, 5x-ös futó hígítást
alkalmazva szérummentes RPMI 1640 médiumban 1 és 24 óráig 37°C-on. Kontrollként
kezeletlen sejtek szolgáltak, amelyekhez a hatóanyag oldatával megegyező térfogatú
médiumot adtunk. A vizsgálat 2 független kísérletben, 4-4 párhuzamossal méréssel készült.
Az életképes sejtek kontrollhoz viszonyított mennyiségét MTT-teszttel határoztuk meg
[127]. 0,36 mg/ml koncentrációjú MTT oldatot pipettáztunk a lemezek lyukaiba, majd 3
órán át inkubáltuk 37°C-on. 2000 rpm fordulatszámon 10 percig történő centrifugálást
követően a keletkezett formazán kristályokat 100 l/lyuk DMSO-val oldottuk fel. Az
abszorbanciát ELISA-readerrel (Labsystems iEMS Reader) mértem =540 nm és =620
nm-es referencia hullámhosszon. A citotoxicitás mértékének meghatározása a Citotoxicitás
[%] = (1-Akezelt/Akontroll)×100 képlettel történt. A citotoxicitás % értékeket a koncentráció
függvényében ábrázoltuk, majd a Microcal Origin 9.2 program segítségével szigmoid
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görbét illesztettünk az adatpontokra, amelyből meghatároztuk az 50%-os inhibíciós
koncentrációt (IC50).
A Cf-jelölt polipeptidek és konjugátumok sejtbe jutásának meghatározása egér
csontvelői eredetű makrofágokon: A sejteket 24 órával kezelés előtt 24 lyukú
szuszpenziós lemezre osztottuk 105 sejt/lyuk kiindulási sejtszámmal. A Cf-el jelölt
vegyületekkel szérummentes médiumban inkubáltuk 37°C-on a sejteket 1 óráig 37°C-on
0,16; 0,8; 4; 20 és 100 g/ml koncentrációban. A vizsgálat 2 független kísérletben, 2-2
párhuzamos méréssel készült. A sejtbe jutás mértékét áramlási citometriával határoztuk
meg BD LSRII (Franklin Lakes, NJ, Egyesült Államok) készüléken 5-10000 sejtet lemérve
(ex=488 nm, em=519 nm). A kapott hisztogramok fluoreszcencia intenzitás középértékét
ábrázoltuk a kontroll értékének kivonásával a kezelési koncentráció függvényében. A
statisztikai analízist az Origin9.2 program kétmintás t-próbájával végeztük (p=0,05).

A sejtfelvétel vizsgálata fluoreszcens mikroszkópiával: A sejteket 24 órával kezelés előtt
24 lyukú sejttenyésztő lemezbe osztottuk 105 sejt/lyuk kiindulási sejtszámmal. A sejteket
1 óráig 37°C-on inkubáltuk a Cf-polipeptid illetve Cf-konjugátum vegyületekkel
szérummentes médiumban 100 g/ml koncentrációban. A vizsgálat 2 független kísérletben,
2-2 párhuzamos méréssel készült. A jelölt vegyületek elhelyezkedését a felvételt követően
CKX41 fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk (ex= 488 nm). A felvételeket a
mikroszkóphoz csatolt Olympus E250 kamerával rögzítettük, és ImageJ programmal
szerkesztettük.

52

Kísérleti rész

5.7.2

Elágazó láncú polimer polipeptidek és MTX konjugátumaik hatása
Leishmania parazita sejtekre és fertőzött makrofág sejtekre

A parazita sejteken történt vizsgálatokat Dr. Luis Rivas csoportjával (Eukaryotic Antibiotic
Peptides Laboratory, Centro de Investigaciones Biologicas (CIB), Spanish National
Research Council (CSIC), Madrid) együttműködésben végeztem, az ott kidolgozott
módszerek [128] alapján, amely az itt leírt receptek forrása.
Leishmania sejtek tenyésztése: A Leishmania sejtek tenyésztése szigorúan betartandó
biztonsági követelményeket és steril körülményeket igényel. Ehhez hozzátartozik a
védőruha, védőkesztyű használata, megfelelő előképzettség, a keletkező hulladékok
megfelelő kezelése és legalább 3-as biztonsági szintű laboratórium.
A Leishmania sejtek tenyésztése 25 cm3-es sejttenyésztő flaskában történik. A
parazitaszámot 7–15×106 parazita/ml-en tartják promastigoták esetén RPMI 1640 + HIFCS
médiumban 27 °C-on, L. pifanoi amastigota sejtek esetén pedig M199 + HIFCS
médiumban 32 °C-on.
A kisérletekhez 12–15×106 sejt/ml koncentrációjú oldatot lecentrifugáljuk
(1000×g), a felülúszót óvatosan dekantáljuk, és kétszer mossuk a sejteket HBSS-el 4 °Con. A sejteket reszuszpendáljuk (HBSS), c = 4×107 sejt/ml és jégen tartjuk.
Tioglikolát indukált peritoneális makrofágok tenyésztése: Peritoneális makrofágok
izolálásához Balb/c egerek hasüregébe nátrium-tioglikolát oldatot oltanak három nappal az
extrakció előtt a CIB-CSIC állatvédelmi bizottsága által jóváhagyott jegyzőkönyv szerint.
A sejteket az intraperitoneális üreg peritoneális mosásával gyűjtik össze és RPMI + HIFCS
médiumban 5% CO2-atmoszférában fenntarthatóak [129].
Az MTX-konjugátumok in vitro parazita ellenes hatása L. donovani promastigota és
L. pifanoi amastigota sejtekre: Két, egymást kiegészítő módszert alkalmaztam a parazita
sejtek életképességének vizsgálatára: egy rövid inkubáció (4 órás) és egy hosszabb
inkubáció (promastigota sejtek esetén 72 óra, amastigota sejtek esetén 96 óra) után
határoztam meg az élő sejtek számát. Az összehasonlíthatóság kedvéért ugyanazt a mintát
használtam. A kísérleti protokoll a parazita mindkét alakjában (promastigota és amastigota)
azonos, kivéve az inkubációs hőmérsékletet és az alkalmazott médiumot. Az élő sejtek
számának meghatározására az MTT módszert használtam [127]. 450 Bio-Rad =600 nm53
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es szűrővel felszerelt mikrolemez olvasóval olvastam le az abszorbanciát =595 nm-es
hullámhosszon. Negatív kontrollként a sejteket nem tartalmazó médium szolgált. A
citotoxicitás mértékének meghatározása a Citotoxicitás [%] = (1-Akezelt/Akontroll)×100
képlettel történt.
A promastigota sejtek életképességének meghatározása rövid kezelést követően:
Steril, 96 lyukú lemezre kiosztottam 60 µl/lyuk parazita szuszpenziót (20×106 sejt/ml
HBSS). Hozzáadtam 60 µl/lyuk mennyiségben a mérendő vegyület 100 µg/ml töménységű
oldatát és 4 órán keresztül inkubáltam 27°C-on. A statisztikai szignifikancia érdekében
minden egyes ponton három párhuzamos mérést végeztem. A mérésekhez referenciaként a
pozitív kontroll (kezeletlen paraziták) szolgált. 50 µl MTT oldatot (a végső MTT
koncentráció 0,5 µg/ml) adtam minden egyes lyukhoz, majd 27°C-on inkubáltam, míg a
pozitív kontroll lyukak (kezeletlen paraziták) jól látható színt mutattak (kb. 30 perc).
Ezután 50 µl 10% (w/v) SDS oldatot adtam minden egyes lyukhoz - a blankeket is beleértve
– a reakció leállítására, majd mértem az abszorbanciát.
A promastigota sejtek életképességének meghatározása hosszú kezelést követően:
A 4 órás inkubáció követően 20 µl sejtszuszpenziót pipettáztam egy új, steril 96 lyukú
lemezre, amely már tartalmazott 180 µl/lyuk fenol vörös mentes, 10% HIFCS-t tartalmazó
RPMI 1640 médiumot. A sejteket további 3 napon keresztül, 27°C-on inkubáltam. Ezt
követően 50 µl MTT oldatot (a végső MTT koncentráció 0,5 µg/ml) adtam minden egyes
lyukhoz, majd 27°C-on inkubáltam, míg a kezeletlen parazitákat tartalmazó (pozitív
kontroll) lyukak jól látható színt mutattak (kb. 30 perc). Ezután 50 µl 10% (w/v) SDS
oldatot adtam minden egyes lyukhoz a reakció leállítására, majd mértem az abszorbanciát.
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Az amastigota sejtek életképességének vizsgálata (rövid távú hatás):
Steril, 96 lyukú lemezre kiosztottam 60 µl/lyuk parazita szuszpenziót (2 × 106 sejt/ml
HBSS). Ezután hozzáadtam 60 µl/lyuk mennyiségben a mérendő vegyület 100 µg/ml
töménységű HBSS médiummal készült oldatát és 4 órán keresztül inkubáltam 32°C-on. A
statisztikai szignifikancia érdekében minden egyes ponton három párhuzamos mérést
végeztem. A mérésekhez referenciaként a pozitív kontroll (kezeletlen paraziták) szolgált.
50 µl MTT oldatot (a végső MTT koncentráció 0,5 µg/ml) adtam minden egyes lyukhoz,
majd 32°C-on inkubáltam, míg a pozitív kontroll lyukak (kezeletlen paraziták) jól látható
színt mutattak (kb. 30 perc). Ezután 50 µl 10% (w/v) SDS oldatot adtam minden egyes
lyukhoz - a blankeket is beleértve – a reakció leállítására, majd mértem az abszorbanciát.
Az amastigota sejtek életképességének vizsgálata (hosszú távú hatás):
A 4 órás inkubáció követően 20 µl sejtszuszpenziót pipettáztam egy új, steril 96 lyukú
lemezre, amely már tartalmazott 180 µl/lyuk amastigota médiumot. A sejteket további 4
napon keresztül, 32°C-on inkubáltam. A sejteket lyukanként egy-egy 1,5 ml-es
mikrocentrifugacsőbe pipettáztam. A csöveket mikrocentrifugában lecentrifugáltam (5
perc, maximális sebesség), majd a felülúszót eltávolítottam. Ez a lépés azért szükséges,
mert az amastigota médium nem színtelen, így zavarná az abszorbancia mérést. A sejteket
100 µl 0,5 mg/ml koncentrációjú MTT oldatban reszuszpendáltam, majd egy új 96 lyukú
platere pipettáztam. Ezt követően 50 µl MTT oldatot (a végső MTT koncentráció 0,5
µg/ml) adtam minden egyes lyukhoz, majd 32°C-on inkubáltam, míg a kezeletlen
parazitákat tartalmazó (pozitív kontroll) lyukak jól látható színt mutattak (kb. 120 perc).
Ezután 50 µl 10% (w/v) SDS oldatot adtam minden egyes lyukhoz a reakció leállítására,
majd mértem az abszorbanciát.
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Sejtbejutás vizsgálat L. pifanoi amastigotával fertőzött Balb/c egér peritoneális (hashártya
eredetű) makrofág sejteken – fénymikoszkópiás vizsgálat:
A statisztikai szignifikancia érdekében minimum 200 makrofág megszámolása szükséges
a minta különböző területeiről. A mintaelőkészítést steril vertikális lamináris fülkében,
steril körülmények között végeztem.
A makrofág sejteket centrifugáltam (500×g), majd óvatosan reszuszpendáltam
106 sejt/ml koncentrációra frissen készített RPMI 1640 + HIFCS médiummal. 100 µl/lyuk
(105 makrofág/lyuk) szuszpenziót osztottam le 16 lyukú lemezre és 37°C-on inkubáltam 2
órán keresztül, mely a makrofág sejtek letapadását segíti a lyuk alján lévő üveg lemez
felületére. Az amastigota sejteket centrifugacsőbe öntöttem a sejttenyésztő flaskából,
centrifugáltam (1,000×g), majd a pelletet reszuszpendáltam 4×106 sejt/ml koncentrációra
frissen készített RPMI 1640 + HIFCS médiumban. Óvatosan eltávolítottam a médiumot a
makrofágokról, majd azonnal rámértem 100 µl/sejt amastigota szuszpenziót lassan, a lyuk
falán lefolyatva. A lyukak kiszáradását el kell kerülni. 32°C-on 4 órán keresztül inkubáltam
a lemezt hagyva, hogy a makrofágok fagocitálják az amastigota sejteket. Ezután a nem
fagocitálódott amastigota sejteket a felülúszóval együtt eltávolítottam vigyázva, hogy a
perturbációval ne kavarjam fel a makrofágok monorétegét. Kétszer mostam 100 µl/lyuk
felmelegített RPMI 1640 + HIFCS médiummal, majd 300 µl 2% HIFCS-et tartalmazó
RPMI 1640 médiumban hagytam 4 napra, melyben a fertőzés folyamata fennmarad.
Elkészítettem a vizsgálandó vegyületek oldatát HBSS-sel. Óvatosan eltávolítottam a
médiumot a lyukakból, majd kétszer mostam őket 300 µl meleg (32°C-os) HBSS-sel.
100 µl-t adagoltam a vizsgálandó komponensek oldatából lyukanként és 32°C-on
inkubáltam 24 órán keresztül. Ezután eltávolítottam a vegyületek oldatát a lyukakból, majd
300 µl/lyuk 2% HIFCS-et tartalmazó RPMI 1640 médiumban inkubáltam 48 órán keresztül
32°C-on. Kétszer mostam a lyukakat 100 µl/lyuk meleg (32°C-ot) HBSS-sel. 100 µl/lyuk
metanolt adtam hozzá, 1 perc után eltávolítottam és hagytam a lemezt megszáradni. A
lyukak alján lévő lemezeket óvatosan csipesszel kivettem, és egy üveg mikroszkóp
tárgylemezen lévő csepp médiumra helyeztem lefordítva. Optikai fénymikroszkóppal
(Leitz DIALUX 20) vizsgáltam 100× olaj immerziós objektívvel.
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Sejtbejutás vizsgálat L. donovani promastigota sejteken – konfokális mikoszkópiás
vizsgálat:
A konfokális mikroszkópia egy alkalmas technika a sejten belül lévő intracelluláris
anyagok bejutásának vizsgálatára. A módszer kulcsa, hogy nagyon vékony rétegekből
képes összegyűjteni a fényt, kizárva a többi réteg fluoreszcenciáját [130, 131]. A
fluoreszcensen jelölt konjugátumokkal 4 órás kezelés után készítették el a képeket
számomra. A sejtmag festése 2,4 diamidino-2-fenilindollal (DAPI) történt.
Egyenlő arányban kevertem össze a paraziták és a Cf-el jelölt VAK polipeptid és
MTX-konjugátumának 209 µM-os oldatát, majd 27°C-on inkubáltam a megfelelő ideig. A
sejt-vegyület interakciót PBS-sel állítottam le 4°C-on. Azonnal lecentrifugáltam a sejteket
(5 perc, maximum sebesség) mikrocentrifugában, majd eltávolítottam a felülúszót. Ezt a
lépést mégegyszer megismételtem, csak a következő lépésnél 10-15 µL felülúszót
meghagytam a sejteken, amelyben reszuszpendáltam őket. A csövekhez 100 µl 4% PFA
(paraformaldehid) PBS-sel készült oldatát adagoltam a sejtek fixálására, és 20 percig
szobahőmérsékleten tartottam. A PFA-t 1 ml PBS-sel távolítottam el kétszeri mosással,
közben centrifugálással (5 perc, maximum sebesség) és a felülúszó eltávolításával.
Lyukanként 100 µl 1µg/ml DAPI oldatot adtam és 40 percen keresztül szobahőmérsékleten
inkubáltam a sejteket. A pelleteket kétszer mostam 1 ml HBSS-el. Reszuszpendáltam a 30
µl PBS-ben. 10 µl-eket pipettáztam tárgylemezekre, hagytam őket a levegőn megszáradni,
majd óvatosan fedőlemezt helyeztem rájuk. Konfokális lézer scanning mikroszkóppal
(Leica TCS-SP2-AOBS) a megfelelő hullámhosszon (g=488 nm, (e=517 nm) mértük az
anyagokat 63× olaj-immerziós objektívet használva.
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A Kutatócsoportban elért korábbi eredményekből kiindulva hidrofób oldalláncú
aminosavat tartalmazó polimer polipeptid konjugátumok szintézisével, szerkezeti és
funkcionális jellemzésével foglalkoztam, mivel a makrofág sejtek, amelyek fertőzés esetén
a L. donovani parazitákat legnagyobb mennyiségben tartalmazzák, jelentős mértékben
veszik fel az apoláros oldalláncot tartalmazó poli[Lys(DL-Alam-Leui-MTXj)], MTX-ALK
konjugátumokat (3.5 fejezet). Ezen túl előállítottam az oldallánc végén arginint tartalmazó
konjugátumot is, arra alapozva, hogy az oligoarginin peptidek sejtpenetráló tulajdonsággal
rendelkeznek [132]. Számunkra a kutatás szempontjából a láncközi és láncvégi hidrofób
aminosavat tartalmazó polipeptidek, mint hordozók egyaránt érdekesek lehetnek, azonban
szintetikus megfontolásokból elsőként XAK (pl. poli[Lys(Leui-DL-Alam)], LAK) típusú
polipeptideket állítottam elő, jelen dolgozatnak ez képezi a tárgyát. Az AXK (pl.
poli[Lys(DL-Alam-Leui)], ALK) szerkezetű polipeptidek szintézisére a későbbiekben fog
sor kerülni. Az előállított polipeptid polimerek között vannak irodalomban újak, és
amelyeket korábban már foszgénes módszerrel előállítottak [133]. Trifoszfgénes eljárással
azonban én szintetizáltam először a poli[Lys(Xi-DL-Alam)] X: Ile, Nle, Val, Arg (IAK,
NleAK, VAK, RAK) polimereket, a poli[Lys(Xi)] X: Leu (LiK) és a poli[Lys(Xi-DL-Alam)]
X: Leu (LAK) pedig már ismert volt [134]. Ugyanakkor az összehasonlíthatóság kedvéért,
továbbá az in vitro funkcionális vizsgálatokhoz és a jelenleg folyamatban lévő in vivo
kísérletekhez, melyeket korábban nem végeztek ezekkel a vegyületekkel, szükséges volt
ismételt szintézisük. Ez lehetőséget biztosított egyben a kémiai szintézis újbóli
átgondolására és optimálására is.
Az alábbi ábra (19. ábra) szemlélteti a munkám több különböző területe közötti
kapcsolatrendszert. Elsőként optimalizáltam a polipeptidek szintézisét, majd előállítottam
a MTX hatóanyaggal kapcsolt és/vagy 5(6)-karboxifluoreszceinnel jelölt konjugátumaikat.
A polipeptideket és MTX-konjugátumaikat először egészséges makrofág sejteken
vizsgáltuk, ebben az esetben arra voltam kíváncsi, hogy mutatnak-e citotoxikus sajátságot
e vegyületek, illetve bejutnak-e a sejtekbe. A szerkezet-hatás kapcsolat felderítése céljából
meghatároztuk a polipeptidek oldatbeli konformációs tulajdonságait, valamint az általam
szintetizált vegyületek alapszerkezetének tekinthető MTX-AK polimer-konjugátum
monomer egységét reprezentáló modellpeptidetet állítottam elő. A polipeptidek és MTXkonjugátumaik in vitro antileishmania hatását tanulmányoztam L. donovani promastigota
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és L. pifanoi amastigota sejteken. Ezek a vizsgálatok előzetes eredményként, támpontként
szolgálhatnak az in vivo kisérletekhez.

Citotoxicitás és sejtfelvétel vizsgálatok
Makrofág sejteken
6.4 fejezet

Kémiai
szintézis

Leishmaniaval fertőzött
makrofág sejteken
6.5 fejezet

L. donovani parazita
sejteken:
Amastigota alak
Promastigota alak
6.5 fejezet

MTX- konjugátumok
szintézise
6.2 fejezet

Polipeptid hordozók
szintézise
6.1 fejezet

Szerkezet-hatás
összefüggés
vizsgálata
Modellpeptid szintézise
6.3 fejezet

Oldatbeli konformáció
meghatározása ECD
spektroszkópiával
6.1.3 fejezet

19. ábra: Doktori munkám sematikus összefoglalása
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6.1

Új, elágazó láncú polimer polipeptidek

6.1.1 Szintézis
Az elágazó láncú polimer polipeptidek gerincét egy polimerizációval előállított polilizin
lánc alkotja. Ehhez kapcsolódnak oldalláncok, amelyek kiépítése a lizinek εaminocsoportjain

történt

Nα-karboxi-DL-alanin

anhidridből

kiindulva

olyan

polimerizációval, amelyben a polilizin az iniciátor. Az oldallánc N-terminálisára a további
aminosavat aktív észteres kapcsolással építettem be (20. ábra).

20. ábra: Az elágazó láncú XAK típusú polimer polipeptidek sematikus szerkezete

Többféle oldószert is kipróbáltam a reakcióhoz (1,4-dioxán, 1,2-dimetoxietán,
THF, DMF, DCM), amelyek közül a THF és az 1,4-dioxán bizonyult legjobbnak, ez
megegyezik az irodalomban talált adatokkal [135]. A szintézis során fordított adagolást
alkalmaztam, eszerint elsőként a trifoszgént oldottam fel az oldószerben. Ezzel a
módszerrel az irodalomban nem találkoztam. Előnye, hogy mivel a trifoszgén elreagál az
oldószerben található víznyomokkal, szükségtelenné válik az oldószer előzetes
abszolutizálása, ezzel a reakció előkészületének ideje jelentősen lerövidül, továbbá
elkerülhetővé válik a nátriummal történő munka. Azért is nagyon fontos ez a lépés, mert
a víznyomok katalizálják a polimerizációt. A trifoszgénes oldatot fél órán keresztül 60˚Cra melegítettem a foszgén oldatban történő előzetes, in situ felszabadulása érdekében.
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Ezután adagoltam a szilárd L-Lys(Z)-OH-t több részletben az oldathoz. Az in situ
keletkező HCl eltávolítására folyamatos nitrogén gáz buborékoltatást alkalmaztam a
reakcióelegyben végig a reakció során. A felsorolt változtatások hatására a reakció közel
sztöchiometrikusan, teljes konverzióval lejátszódott. Az L-Lys(Z)-NCA kristályosan
nyerhető.
A poli[L-Lys].HBr szintézisét alapvetően az irodalmi leírás alapján végeztem [72],
eszerint abszolút 1,4-dioxán oldószerben, dietilamin iniciátor hozzáadásával történt a
polimerizáció, majd hidrogén-bromidos jégecettel távolítottam el az oldalláncok
terminálisán levő Z védőcsoportokat. Annak érdekében, hogy az esetleges HCl nyomok ne
zavarják a polimerizációt, előtte tercier aminnal (pl. diizopropiletilaminnal) az oldat pH
értékét ~7-re állítottam be. A polimerizációt ezután dietilaminnal inicializáltam 1,4dioxánban. A körülményekre itt is ügyeltem, kihevített lombikban végeztem a reakciót, az
oldószert egy éjszakán át náriumon abszolutizáltam, majd 140 órán át hagytam
polimerizálódni az L-Lys(Z)-NCA származékot. A polimerizáció letörésére vizet
használtam, a Z védőcsoport eltávolítása pedig HBr/jégecettel (35%, m/V) történt.
Dietiléterrel csaptam ki a peptidet, majd exszikkátorban történő szárítás után dialízissel
tisztítottam.
A polilizin gerinc N-amino csoportjaihoz, vagy az AK polimer oldalláncvégi Namino csoportjaihoz hidrofób aminosavakat vagy arginint kapcsoltam (1. táblázat). A
szintézis aktív észteres kapcsolással bázis jelenlétében történt (21. ábra).
1. táblázat: Az előállított polilizin alapú polimer polipeptid hordozók kémiai jellemzői
Polimer polipeptidek

Poli[Lys(Leui)]
Poli[Lys(Leui-DL-Alam)]
Poli[Lys(Ilei-DL-Alam)]
Poli[Lys(Nlei-DL-Alam)]
Poli[Lys(Vali-DL-Alam)]
Poli[Lys(Argi-DL-Alam)]

Rövidítésa

ib

mc

Mt (monomer egység)
[g/mol]d

LiK
LAK
IAK
NleAK
VAK
RAK

0,92
0,86
0,79
0,72
0,82
0,57

3,68
4,06
3,24
3,57
3,59

247
426
426
426
412
469

Az elágazó láncú polimer polipeptidek rövidítése, mely az aminosavak egybetűs jelölésein alapul;
Az aminosav összetétel meghatározása aminosav-analízissel történt hidrolízist (6M HCl-lel 105°C-on 24 órán keresztül) követően;
d
A monomeregység átlagos molekulatömeg számítása az oldallánc összetételének figyelembevételével történt
az átlagos polimerizáció fok: (poli[Lys]) av. DPn = 250 [132], kivétel a LiK esetében: poli[Lys]) av. DPn = 50
a

b,c
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21. ábra: A polipeptid-hordozók szintézisének sémája

6.1.2

Guanidino N-NO2 védőcsoport szelektív hasítása
Az arginin tartalmú polimerek előállításával kapcsolatban felerült egy olyan,

költséghatékony védett Arg aktívészter származék keresése, mely a jövőben mind az αaminocsoporton, mind az oldallánc guanidino-csoportján tovább funkcionalizálható. A
polimerek szintézisének oldatfázisú metodikája preferálja a Z védőcsoport használatát, A
Z védelem előnye pl. a Boc-hoz képest, hogy a hasítás teljességét UV spektroszkópia
segítségével tudjuk ellenőrizni.
Vizsgálataim igazolták, hogy a guanidino-N-NO2 védőcsoport eltávolítható NaBH4del átmenetifém katalízis mellett etanol oldószerben. Ilyen körülények között a Z
védőcsoport (és más benzil típusú védőcsoportok is) intakt marad. A vizsgálatokat ZArg(NO2)-OH referencia vegyületen végeztem, a konverziót RP-HPLC-vel határoztam
meg. Azt találtam, hogy 8 ekv. NaBH4 nem elegendő a reakció teljes lejátszódásához, míg
10 ekv. közel teljes konverziót eredményez az alkalmazott körülmények között. Többféle
katalizátor hatását is tanulmányoztam (2. táblázat).

2. táblázat: A NaBH4-es redukcióhoz kipróbált katalizátorok és a velük elért konverzió
Konverzió (%)

Katalizátor (0,1 mol. ekv.,
oldószer: absz. EtOH)

Cu(acac)2
Cu-TMEDA
Cu-ftalocianin
Ni(acac)2
Co(acac)2 × 2 H2O
Co(acac)2a

30 perc után

120 perc után

69
74
33
43
92

>99
>99
70
62
70*
>99**

A vízmentes komplex (lila színű, eltérően a rózsaszín hidrát formától) előállítása azeotróp desztillációval történt a hidrát komplex
acetonitriles oldatából
*
megközelítőleg 100%-ban különböző melléktermékek
**
megközelítőleg 30%-ban különböző melléktermékek
a
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A réz(II)-acetilacetonát (Cu(acac)2) és a réz(II) N,N,N’,N’-tetrametiletiléndiamin (CuTMEDA) rendelkezik optimális tulajdonságokkal. A réz-ftalocianin és a nikkelacetilacetonát (Ni(acac)2) kisebb hatékonyságúak. Kristályvíz tartalmú kobalt(II)acetilacetonát (Co(acac)2×2H2O) használatakor a terméket nem tudtuk detektálni, a
vízmentes Co(acac)2 használata pedig számos melléktermék képződését eredményezte.
Az optimális oldószer a reakcióhoz az absz. etanol. Metanolban számos
melléktermék keletkezése figyelhető meg, továbbá ismert, hogy a NaBH4 reagens gyorsan
bomlik ebben az oldószerben [136]. Hosszabb szénláncú alkoholokat (propil-alkohol, butilalkohol) vagy étereket (tetrahidrofurán, dioxán, diizopropil-éter) is kipróbáltunk, de a
reakció tipikusan vagy nagyon lassan, vagy nem is játszódott le, feltételezhetően a
reagensek rossz oldhatósága miatt. A víznyomok szintén veszélyeztetik a reakciót, mivel
melléktermékek keletkezéséhez vezetnek, például átészterezéssel, vagy fém-borid reaktív
reagens keletkezésével [146]
Ismert, hogy a metil-, etil- [137] és benzotriazol-észter [138] karboxil-védő csoport
hasítható NaBH4-el katalizátor nélkül, vagy a benzil-észter nikkel-só felesleg jelenlétében
[139]. Többféle észter-típusú védőcsoport stabilitását is tanulmányoztuk a guanidino-nitro
védőcsoport eltávolításához optimális körülmények között, amely alapján az N-Boc,
benzilészter és –éter, amelyek tipikusan használtak a Boc/Bzl peptidszintézis során,
érintetlenül maradtak, ezen túl sem amid-hidrolízist, sem epimerizációt nem tapasztaltunk.
A reakció peptidek esetén történő alkalmazhatóságának ellenőrzésére egy modell
tripeptidet, az N-Z-L-fenilalanil-Nωnitro-L-arginil-L-alanin-amidot ((Z)-Phe-Arg(NO2)Ala-NH2)

szintetizáltam

szilárd-fázisú

peptidszintézissel.

Az

arginin

Nω-NO2

védőcsoporjának eltávolítása sikeres volt, a termelés pedig az adott 10 mg-os
reakcióméretben elfogadható. Sikerült igazolni tehát a NO2 védőcsoport szelektív
hasíthatóságát Z védőcsoport jelenlétében. Sajnálatos módon azonban a modellpeptid
esetében a hasítás során egy korábban nem érzékelt, nem azonosított melléktermék
keletkezett, mely elválasztása a terméktől az RP-HPLC-s tisztításnál igen nehéz volt. A
mellékterméket nem azonosítottam.
Tapasztalataim a hagyományos peptidkémiai védőcsoportok között egy (ill. a benzilészter és -éter csoportot is figyelembe véve három) új ortogonalitási szabályt
eredményeztek.
A polimerek szintézise során a Z-Arg(NO2)-származék alkalmazására végül nem
került sor. Az arginin tartalmú elágazó láncú polipeptideket a tisztán Z-védett Z-Arg(Z2)64
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OH-származékkal készítettem el, mely ugyan további szelektív módosítást nem tesz
lehetővé, de a célvegyület kisebb lépésszámmal/egyszerűbb rekciókkal teszi elérhetővé.

6.1.3

Oldatbeli konformáció jellemzése

Az N-terminálison hidrofób aminosavat (poli[L-Lys(Xi-DL-Alam)] (XAK), X: Leu, Ile,
Nle, Val, rövidítve rendre: LAK, IAK, NleAK, VAK) vagy pozitívan töltött guanidino
csoporttal rendelkező arginint (poli[L-Lys(Xi-DL-Alam)] (XAK), X:Arg, rövidítve: RAK)
tartalmazó polimer polipeptidek konformációs tulajdonságait ECD spektroszkópiával
jellemeztem oldatban. A polipeptideket savas (pH~3), semleges (pH~7,4) és bázikus
(pH~12) körülmények között, különböző ionerősségű (0,02, 0,2 és 2,0 M NaCl) vizes
oldatban vizsgáltam temperálás nélkül, 22-25°C közötti hőmérsékleten és hasonlítottam
össze a korábban már publikált, polipeptidek azonos körülmények között leírt
spektrumaival [125, 126].
A pH és az ionerősség hatása: A sókoncentráció és a pH hatását az IAK izoleucin-tartalmú
polimeren mutatom be. A legalacsonyabb ionerősségű koncentrációban (0,02 M NaCl) és
savas oldtaban (pH~3) a polipeptid
rendezetlen

sztérikus

elrendeződést

mutat.

térbeli
Azonban

semleges (pH~7,4) és bázikus
(pH~12) körülmények között az αhélix

tartalom

növekedésével

a

pH

emelkedett

érték
(22.

ábra). Ez a tendencia volt jellemző
22. ábra: A poli[L-Lys(Ilei-DL-Alam)] (IAK) ECD
spektruma 0,02 M NaCl oldatban, savas (pH~3), semleges
(pH~7,4) és bázikus (pH~12) vizes oldatban

a Leu, Nle, Ile vagy Val tartalmú
polipeptidek esetében is.

Az oldallánc N-terminálisán arginint tartalmazó polipeptid (RAK) savas körülmények
között (pH 3) jellemzően, de nem kizárólag rendezetlen. Az ionerősség növelése (0,02 M
vs 2,0 M NaCl) egyre rendezettebb térszerkezet kialakulásához vezet (23. ábra).
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Megállapítható

tehát,

hogy

a

vizsgált elágazó láncú polipeptidek
esetében mind a magasabb pH
érték (bázikus vs savas), mind a
növekvő ionerősség a rendezett,
főként

helikális

kialakulásához

vezetett.

oldalláncok
23. ábra: A poli[L-Lys(Argi-DL-Alam)] (RAK) ECD
spektruma savas (pH~3) körülmények között, 0,02, 0,2 és
2,0 M NaCl oldatban

szerkezet
Az

csökkenő

protonáltsága, illetve az oldószer
növekvő

árnyékolóképessége

rendezett szerkezetet alakít ki,
valószínűleg

a

láncvégi

aminocsoportok taszítása miatt.
Az oldallánc N-terminálisán található X aminosav szerepe:
a) Az elágazó láncú polipeptidek összehasonlítása az oldallánc N-terminálisán
elhelyezkedő hidrofób aminosav karaktere alapján:
A (NleAK) spektruma a vizsgált legalacsonyabb sókoncentrációjú oldatban (0,02 M NaCl)
savas (pH ~3) és semleges (pH ~7,4) körülmények között részben rendezetlen szerkezetet
mutat, azonban bázikus (pH ~12) oldatban túlnyomóan helikális konformáció jellemzi (24.
ábra).
A NleAK viselkedése nagyban
hasonlít az oldallánc végén leucint
tartalmazó polipeptid (LAK) [125,
126]

viselkedéséhez,

míg

az

oldallánc végén az izoleucin (IAK)
vagy valin (VAK) (25. ábra)
jelenléte semleges pH közegben
(~7,4)
24. ábra: A poli[L-Lys(Nlei-DL-Alam)] (NleAK) ECD
spektruma 0,02 M NaCl oldatban, savas (pH~3), semleges
(pH~7,4) és bázikus (pH~12) körülmények között

rendezettebb

szerkezetet

eredményez. Ameddig a norleucin
oldallánca lineáris alkil oldallánc
négy CH2 egységgel, addig az
izoleucin és a valin oldalláncai

elágazó szerkezetűek, így térben „zsúfoltabbak”, így vélhetően erősebb hidrofób
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kölcsönhatás jöhet létre az oldalláncok között (26. ábra). Semleges és báziskus oldatban,
továbbá magasabb (0,2 M és 2,0 M) ionerősségű oldatban ez a különbség már nem
tapasztalható.

25. ábra: A poli[L-Lys(Vali-DL-Alam)] (VAK)
ECD spektruma 0,02 M NaCl oldatban, savas
(pH~3), semleges (pH~7,4) és bázikus (pH~12)
körülmények között

26. ábra: A poli[L-Lys(Nlei-DL-Alam)] (NleAK)
ECD spektruma savas (pH~3) körülmények között,
0,02, 0,2 és 2,0 M NaCl oldatban

A pH változása a lúgos tartomány irányába (pH 7,4 vs pH 12) vagy az ionerősség emelése
(0,2 M vs 2,0 M) jelentősen csökkentette az oldhatóságot és kicsapódást eredményezett
(25. ábra), amit szintén a töltésvesztés, és a rendezett szerkezet nagyobb aggregációkészsége magyaráz.
b) Az elágazó láncú polipeptidek összehasonlítása az oldallánc N-terminálisán
elhelyezkedő aminosav karaktere (hidrofób vagy guanidino) alapján:
Az arginin tartalmú kationos polipeptid (RAK) ECD spektruma nem a szintén kationos,
láncvégén Lys-t tartalmazó (KAK) polipeptiddel [125], hanem meglepő módon az Nterminálisn izoleucint tartalmazó vegyület (IAK) spektrumával mutat hasonlóságot,
semleges közegben (pH~7,4). A rendezett (főként helikális) szerkezet már alacsony
sókoncentrációban is megfigyelhető, habár a rendezettség mértéke lúgos közegben
(pH~12) csekélyebb (27. ábra). Ez a jelenség RAK polipeptid vélhetően csökkent
oldhatóságával magyarázható (28. ábra).
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27. ábra: A poli[L-Lys(Argi-DL-Alam)] (RAK)
ECD spektruma 0,02 M NaCl oldatban, savas
(pH~3), semleges (pH~7,4) és bázikus (pH~12)
körülmények között

28. ábra: A poli[L-Lys(Argi-DL-Alam)] (RAK)
ECD spektruma savas (pH~3) körülmények
között, 0,02, 0,2 és 2,0 M NaCl oldatban

Az oldatbeli konformáció összehasonlítása fiziológiás körülmények között (29. ábra):
Fiziológiás körülmények között (pH~7,4, 0,2 M NaCl oldat) az oldalláncokban csak DLalanint tartalmazó elágazó polimer polipeptid (AK) ECD spektruma rendezetlen
szerkezetet mutat. Azonban az arginin (RAK) és hidrofób aminosavak (Leu [LAK], Ile
[IAK]) jelenléte részben vagy túlnyomóan rendezett térbeli elrendeződést eredményez
különböző konformerek jelenléte mellett. A valin tartalmú polipeptid (VAK) részben αhélix, részben -kanyar konformereket tartalmaz. A norleucin tartalom (NleAK) -kanyar
és rendezetlen szerkezet együttes megjelenését eredményezte. Ezek alapján megállapítható,
hogy mind az alkil oldallánc (Leu, Ile, Nle, Val), mind a pozitívan töltött oldallánc (Arg)
jelenléte rendezett szerkezet kialakulásához vezet. Az elágazó láncú polipeptidek oldatbeli
konformációja tehát nem magyarázható
pusztán az ionos kölcsönhatásokkal,
mivel annak ellenére, hogy hidrofób és
ionos

vagy

csak

ionos

karakterű

aminosav van az oldallánc végén,
rendezett térszerkezet alakult ki. Ez az
oldalláncok között létrejövő különböző
kölcsönhatásokkal magyarázható, első
29. ábra: Az elágazó láncú polipeptidekről készült
ECD spektrum semleges (pH~7,4) körülmények
között, 0,2 M NaCl oldatban
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6.2 Új, elágazó láncú polimer polipeptid – MTX-konjugátumok szintézise

MTX-konjugátumok szintézise:
Az MTX-XAK konjugátumok szintézisstratégiájánál figyelembe kellett vennem, hogy az
elágazó láncú polipeptid (XAK) nagy számban tartalmaz aminocsoportot, ezek térben
közel állnak egymáshoz, ezért aktív kapcsolószerek használata szükséges. Mivel a
polimerek tisztán szerves oldószerben nem oldhatóak, ezért a kapcsolás kivitelezhetőnek
kell lennie 5-10% víztartalmú közegben is. Célom volt olyan stratégia kiválasztása, amely
lehetővé teszi 10-500 mg méretskálán a szintézis megvalósíthatóságát. A konjugátumok
szintézise során a MTX kapcsolására PyBOP reagenst használtam. 10-30% MTX tartalom
elérésére törekedtem, tapasztalatok szerint az ennél magasabb mennyiség oldhatósági
problémákra vezethet. Az alkalazott 0,3 MTX/Lys molarány mellett a kívánt szubsztitúció
fokot sikerült elérnem. A szintézis során a MTX-ot a kapcsolószerrel és HOBt-vel
előaktiváltam DMF-os közegben 10 percig, ezután adagoltam a DIEA bázist. Az elegyet 2
órán keresztül kevertettem szobahőn. A termékelegy feldolgozását dialízissel végeztem,
majd a terméket liofilizálással izoláltam (31. ábra, 3. táblázat). Dialízist követően a
konjugátumok oldatából vett analitikai minta RP-HPLC vizsgálatával győződtem meg a
társtermékek eltávozásáról (például a MTX, HOBt vagy benzil-alkohol mennyiségének
detektálási határérték alá csökkenésével). Az alkalmazott dialízis-időt kb. 50%-kal
hosszabbra választottuk, mint a fenti ismert szennyezők teljes eltűnése [140]. Az összetétel
meghatározása során kihasználtam, hogy az aminosav-analízis körülményei során a MTX
sztöchiometrikus mennyiségű glutaminsavvá alakul. A MTX egyéb hidrolízis-termékei a
vizsgálatot nem zavarják.
3. táblázat: Az MTX-konjugátumok összetétele aminosav analízis alapján
Aminosav-összetétel [mikroM/mg]
Konjugátumok

Poli[L-Lys(MTXk-Leui)]
Poli[L-Lys(MTXk-Leui-DL-Alam)]
Poli[L-Lys(MTXk-llei-DL-Alam)]
Poli[L-Lys(MTXk-Nlei-DL-Alam)]
Poli[L-Lys(MTXk-Vali-DL-Alam)]
Poli[L-Lys(MTXk-Argi-DL-Alam)]

rövidítés

MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-NleAK
MTX-VAK
MTX-RAK

Lys

Ala (m)

(i)

MTX(k)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

3,68
4,06
3,24
3,57
3,59

0,92
0,86
0,79
0,72
0,82
0,57

0,18
0,42
0,25
0,12
0,15
0,22

A monomeregység átlagos molekulatömeg számítása az oldallánc összetételének figyelembevételével történt,
az átlagos polimerizáció fok: (poli[Lys]) av. DPn = 250 [132], kivétel a LiK esetében: poli[Lys]) av. DPn = 50
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A polimerek jelölése 5(6)-karboxifluoreszceinnel:
A polipeptideket és az MTX-konjugátumokat 5(6)-karboxifluoreszceinnel (Cf) jelöltem a
sejtfelvétel vizsgálatokhoz. A reakciót a Cf aktív-észter formájával végeztem DIEA bázis
jelenlétében DMF oldószerben. A reakcióelegyet 2 órán keresztül kevertettem szobahőn.
A konjugátumokat 24 órán keresztül dializáltam desztillált vízzel szemben, majd
liofilizálással izoláltam (32. ábra). A konjugátumok Cf tartalmát UV-VIS spektroszkópiás
módszerrel határoztam meg. A konjugátumok összetételét a 4 A és B. táblázatok mutatják
be.

4. táblázat: Az előállított konjugátumok kémiai jellemzői
A táblázat
Polimer polipeptidek

Poli[Lys(Leu0,92)]
Poli[Lys(Leu0,86-DL-Ala3,68)]
Poli[Lys(Ile0,79-DL-Ala4,06)]
Poli[Lys(Val0,82-DL-Ala3,57)]
Poli[Lys(Nle0,72-DL-Ala3,24)]
Poli[Lys(Arg0,57-DL-Ala3,15)]

Rövidítésa

A hordozók Cf tartalma
(m/m %)*

LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK

10,5
16,9
10,6
1,4
0,6
1,3

Az elágazó láncú polimer polipeptidek rövidítése, mely az aminosavak egybetűs jelölésein alapul;
* A Cf tartalom meghatározása UV spektroszkópiával, λ=492 nm hullámhosszon történ
a

B táblázat
Konjugátumok

Poli[Lys(MTX0,18-Leu0,92)]
Poli[Lys(MTX0,42-Leu0,86-DL-Ala3,68)]
Poli[Lys(MTX0,25-Ile0,79-DL-Ala4,06)]
Poli[Lys(MTX0,12-Nle0,72-DL-Ala3,24)]
Poli[Lys(MTX0,15-Val0,82-DL-Ala3,57)]
Poli[Lys(MTX0,22-Arg0,57-DL-Ala3,15)]

Rövidítésa

A Cf-MTX konjugátumok
Cf tartalma
(m/m %)*

MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-NleAK
MTX-VAK
MTX-RAK

1,5
0,8
0,9
1,4
1,7
1,9

Az elágazó láncú polimer polipeptidek rövidítése, mely az aminosavak egybetűs jelölésein alapul;
* A Cf tartalom meghatározása UV spektroszkópiával, λ=492 nm hullámhosszon történ
a

70

Eredmények

6.3

Fluorofór tartalmú jelzett MTX modell oligopeptidek szintézise

Célom az általam szintetizált MTX-ot tartalmazó poli[L-Lys(MTX-Xi-DL-Alam)] (MTXXAK) szerkezetű polimer polipeptid konjugátumok alapvegyületnek tekinthető poli[Lys(MTX-DL-Alam)], (MTX-AK) konjugátum monomerjét modellező K(MTX-AaAa)-NH2
MTX-oligopeptid és N-aminocsoporton jelzett származékának, [Cf-K(MTX-AaAa)-NH2]
szintézise volt, szerkezet-hatás összefüggéseinek (pl. biodisztribúció, enzimatikus
degradáció, kémiai stabilitás), valamint a hatásmechanizmus későbbi felderítésére. A
peptid konjugátum fluoreszcens jelölésére, ‒ ahogyan a polipeptid konjugátumok esetében
is ‒ 5(6)-karboxifluoreszceint (Cf) használtam (30. ábra).
A

K(MTX-AaAa)-NH2

MTX-oligopeptid

konjugátumban

a

Lys

N

aminocsoportján kiépített oligoalanin terminális N-aminocsoportjához kapcsolódik az
MTX. Így a Cf-jelölt MTX-oligopeptid konjugátumban a fluorofór csoport a Lys N
aminocsoportján van jelen (30. ábra).

30. ábra: A peptid konjugátum és a monomert modellező peptid sematikus szerkezete
1. poli[L-Lys] gerinc (az átlagos polimerizációfok: 60-200)
2. oligo[DL-Ala] oldallánc (átlagosan 3-4 Ala/Lys)
3. 5(6)-karboxyfluoreszcein (Cf)
4. metotrexát (MTX)

6.3.1

A modellpeptid szintézise során fellépő problémák
A Cf-K(MTX-AaAa)-NH2 oligopeptid konjugátumot (31. ábra) szilárd fázison,

MBHA gyantát és Fmoc-Lys(Boc)-OH aminosavat használva terveztem előállítani.
Elsőként az Fmoc-Lys(Boc)-OH-t kapcsoltam a gyantára, majd az Fmoc csoport
eltávolítása után a lizin N-amino csoportjára építettem be a Cf-t. A konjugátum oldalláncát
a lizin amino csoportján építettem fel Boc-Ala aminosavval, majd az oldallánc Nterminális végére, az N aminocsoporthoz kapcsoltam a MTX hatóanyagot az MTX 
és/vagy  karboxil-csoportok aktiválásával, amit DIC/HOBt aktívészteres stratégiával
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valósítottam meg. A tetraalanin lánc kiépítésénél a Boc védőcsoport eltávolítására 33%
TFA/DCM (V/V), míg az N-Lys
Fmoc védőcsoportjának hasítására
30% piperidin/ 70% DMF (V/V)
elegyet

használtam.

Végül

a

konjugátumot HF-dal hasítottam a
gyantáról gyökfogók (p-krezol,
anizol) jelenlétében. A szintézis
során
31. ábra: A Cf-K(MTX-AaAa)-NH2 modellpeptid szerkezete

az

merültek

alábbi
fel,

problémák
melyek

kiküszöbölését vagy elkerülését a
továbbiakban ismertetem:
-

a Cf karboxilcsoport keletkezése és acileződése,

-

a MTX és az anizol típusú gyökfogók inkompatibilitása,

-

és MTX izomerek keletkezése.

A problémák felderítését és kiküszöbölését egy peptid konjugátum család (5. táblázat)
szintetizálásán keresztül sikerült megoldanom. A szilárd fázisú peptidszintézis módszerét
a 3.6 fejezetben részleteztem.
A lizint nem tartalmazó peptidek szintézisét Fmoc stratégiával, Rink Amide MBHA
gyantán valósítottam meg. Elsőként lehasítottam a gyanta Fmoc védőcsoportját, majd
felkapcsoltam az Fmoc-D-alanint és Fmoc-L-alanint, végül a hatóanyagot is tartalmazó
peptid esetében a MTX-ot. A peptid gyantáról való hasítása TFA-val, víz és TIS gyökfogók
jelenlétében történt.
A lizintartalmú peptidek szintézise során mind Boc (Boc-Lys(Fmoc)-OH-t
használva, MBHA gyantán), mind Fmoc (Boc-Lys(Fmoc)-OH-t használva, Rink-Amide
MBHA gyantán) technikát alkalmaztam.
A Boc technika esetében az MBHA gyanta Boc védőcsoportját lehasítottam, majd
elsőként a Boc-Lys(Fmoc)-OH-t kapcsoltam fel. Ezután távolítottam el a lizin oldalláncát
védő Fmoc csoportot, és felkapcsoltam az Fmoc-D-alanint és Fmoc-L-alanint, illetve a
hatóanyagot is tartalmazó peptid esetében a MTX-ot. Ezt követően lehasítottam a lizin alfa
amino csoportján található Boc védőcsoportot. A peptid gyantáról való hasítása HF-dal, víz
és p-krezol gyökfogók jelenlétében történt.
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A Rink Amide MBHA gyanta használatakor a gyanta Fmoc védőcsoportját
lehasítottam, majd elsőként a Boc-Lys(Fmoc)-OH-t kapcsoltam a szilárd hordozóhoz.
Ezután távolítottam el a lizin gamma Fmoc csoportját, majd kapcsoltam az Fmoc-D- és
Fmoc-L-alaninokat, illetve a MTX-ot. A peptid gyantáról való hasítása TFA-val, víz és
TIS gyökfogók jelenlétében történt, amely egyben a lizin Boc védőcsoportjának
eltávolítására is alkalmas volt.
A Cf-K(AaAa)-NH2 modellpeptid szintézisét Boc stratégiával valósítottam meg
MBHA gyantán Fmoc-Lys(Boc)-OH használatával. Elsőként a lizin oldalláncát védő Boc
csoportot hasítottam le, majd az oldallánc felépítése után az alfa-Fmoc védőcsoportját
távolítottam el, és ide kapcsoltam fel a Cf-t.
Az előállított peptidek az 5. táblázatban láthatóak.
5. táblázat: Az alkalmazott szintézis stratégia, valamint a peptid, MTX és Cf konjugátumok kémiai jellemzése
(Jelölés: +: sikeres szintézis, a várt peptid a főtermék;
-: sikertelen szintézis, a várt peptid nem, vagy nem főtermékként keletkezett,
n.t.: nem vizsgáltam)
Peptid/konjugátum

AaAa-NH2
MTX-AaAa-NH2
K(AaAa)-NH2
K(MTX-AaAa)-NH2
Cf-K(AaAa)-NH2
Cf-K(MTX-AaAa)-NH2

Stratégia (a Lys α/ε/ amino
védőcsoportja szerint)
Boc/Fmoc/
Fmoc/Boc/ Fmoc/Dde/
n.t.
+
+
-

+
+
+
+
+
-

n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
+*

Rt
(perc)

10,4
22,1/22,2/22,3
11,5
24,6/25,0/25,3
25,4
27,2/27,3/27,5

Mátlag
számított/mért
ESI [M+H]+
301,33/302,3
737,77/738,3
429,50/430,4
865,97/866,5
787,82/788,6
1224,26/1224,4

*az Fmoc/Dde/ stratégiát csak abban az esetben próbáltam meg, amikor a hagyományos Boc/Fmoc/ és
Fmoc/Boc/ stratégia sem működött
RP-HPLC körülmények: Phenomenex Synergi C12, 4 μm, 120 Å, 4,6 × 300 mm oszlop, eluens A: A: 0,1 %
TFA/H2O, eluens B: 0,1 % TFA/80 % acetonitril-H2O (V/V), gradiens elúcó: 20–80 % B (5–20 perc), UV
detektálás: λ = 220 nm
MS körülmények: Eluens: 0,1% ecetsavat tartalmazó ACN/H2O 1:1 (V/V), injektálás: 10 l/perc áramlási
sebességgel, túlfeszültség: 4,0 kV, orifice-feszültség: 40,0 V, tartomány: 50-3000 m/Z, mintavételi sebesség:
13,000 m/Z/sec
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6.3.2

Az 5(6)-karboxifluoreszcein Cf karboxilcsoport keletkezése és acileződése

A Boc-alanin aminosavak lizin ε-aminocsoportjára történő kapcsolása során abban az
esetben, ha a szilárd hordozóhoz kötött lizin -aminocsoportján Cf volt jelen, a vártnál
rövidebb, hiányos peptidek (Cf-K-NH2, Cf-K(a)-NH2, Cf-K(Aa)-NH2, Cf-K(aAa)-NH2)
voltak láthatóak a tömegspektrumban (37. ábra). Ennek lehetséges oka, hogy az 5(6)karboxifluoreszcein

egyik

tautomer formájában

az 1-es

karboxil-csoport szabadon fordul
elő, amely reagálni képes a
32. ábra: Az 5(6)-karboxifluoreszcein tautomerjei [151]

szabad amino csoporttal, tehát
acilezésre képes (32. ábra), így
feltételezésem szerint ciklopeptid
eredményez

intermediereket
(36.

ábra).

Irodalmi

adatok

alapján [141] a fluoreszcein ε33. ábra: A keletkezett ciklopeptid és hidrolízise

karboxilcsoportját

inaktívnak

várnánk, azonban látható, hogy
vannak olyan körülmények, amelyekben az aktivitása mégsem elhanyagolható. A
vélhetően keletkező aktív amidok a HF-os hasítás (és az azt követő izes feldolgozás) során
hidrolízist szenvednek, a kapott
deléciós peptidek pedig már
azonosíthatóak a tömegspektrum
alapján

ábra).

(33.

karboxifluo-reszcein
mellékreakciójára
irodalomban

A
ezen
az

nem

találtam

utalást.
Az
34. ábra: A Cf-K(aAaA-MTX)-NH2 szintézise során hidrolízist
szenvedett deléciós peptidek csúcsai az ESI-MS (körülmények
lásd: 5.1. fejezet) spektrumban

okok

felderítése

céljából a köztes struktúrákat
reprezentáló
állítottam

vegyületeket
elő

(AaAa-NH2,

K(AaAa)-NH2, Cf-K(AaAa)-NH2). Azt találtam, hogy az aminosav, az MTX és a Cf
beépítésének sorrendjét megváltoztatva elkerülhető az alanin Naminocsoportjának
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acileződése.

Kétféle

útvonalat

dolgoztam

ki

a

ciklopeptidek

keletkezésének

kiküszöbölésére.
Elsőként a kapcsolási sorrend megváltoztatásával elkerülhető, hogy a Cf szabad
karboxil csoportja jelen legyen az alaninok kapcsolásakor. Ez úgy oldottam meg, hogy a
(K(MTX-AaAa)-Gyanta) peptid konjugátumra kapcsoltam fel legutoljára a Cf-et. Erre a
célra az Fmoc/Dde stratégiát választottam, mivel ahogyan a későbbiekben ismertetem, az
MBHA gyantáról való hasítás körülményei nem megfelelőek ennek a peptidnek a
szintézisére, az Nα-Boc/Nε-Fmoc lizin esetében pedig a Boc hasítás a peptidet is lehasítaná
az alkalmazott Rink-Amide MBHA gyantáról. A Dde védőcsoport azonban a többi
védőcsoportra ortogonálisan hasítható hidrazin-hidráttal.
Másik megoldásként az Fmoc stratégiával Rink-Amide MBHA gyantán felépített,
majd hasított K(MTX-AaAa)-NH2) konjugátum utólagos jelölését valósítottam meg oldat
fázisban Cf-OSu segítségével.
Mindkét megoldás megfelelő (≥ 28%) termeléssel adta a kívánt peptidet (34. ábra).
Az Fmoc/Dde stratégia egyszerűbb, mivel egy tisztítási és egy oldat fázisú kapcsolási
lépéssel kevesebb, amely lépések anyagveszteséget is jelentenek. Hátránya azonban az
Dde-Lys(Fmoc)-OH aminosav lényegesen drágább, mint a Boc-Lys(Fmoc)-OH.
Tapasztalataim a polimerek szintézisére kivetítve jelzik, hogy a Cf felkapcsolását
követően erős kapcsolószerek (pl. PyBOP) használatát el kell kerülni. A gyakorlatban
érdemes a Cf-t utolsó lépésként kapcsolni.
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6.3.3

A MTX és az anizol típusú gyökfogók inkompatibilitása

Az oldat fázisban történő lizin N-aminocsoport jelöléshez Cf aktív észter származékát (CfOSu) használtam fel. Először a K(MTX-AaAa)-NH2 konjugátumot állítottam elő MBHA
gyantán, Boc stratégiával. A K(MTX-AaAa)-NH2 konjugátum hasítása a szilárd
hordozóról

HF-dal,

gyökfogók

jelenlétében történt. A hasítás
során

nem

terméket

sikerült
izolálnom,

a

kívánt
helyette

108 Da értékkel magasabb tömegű
terméket

azonosítottam

a

tömegspektrometriás mérés során,
ami feltételezésem szerint a MTX
aromás rendszerének és a p-krezol
ill. anizol gyökfogók adduktja
35. ábra: ESI-MS spektrum a nyers K(aAaA-MTX)
peptidről, melyben a p-krezollal alkotott adduktja
Mátl=973,7 látható

lehetett (35. ábra). Az izolált
termékek

ESI-MS

spektruma

alapján feltételeztem a lehetséges

adduktok szerkezetét (36. ábra). További vizsgálatok szükségesek a szerkezet pontos
meghatározásához, mivel jelenleg csupán az MS spektrumra támaszkodva vethető fel a
javasolt szerkezet. Megfigyeléseimből azt a következtetést vontam le,
hogy az Fmoc stratégia kombinálva
HF-dal történő hasítással p-krezol
vagy anizol gyökfogók alkalmazása
mellett nem megfelelő a MTX
tartalmú oligopeptid konjugátumok
szintéziséhez.
36. ábra: A K(aAaA-MTX) modellpeptid feltételezett,
anizollal alkotott mellékterméke az anizol gyökfogó
jelenlétében végzett HF-os hasítás után

A p-krezollal vagy anizollal
alkotott adduktok keletkezésének
elkerülésére elsőként a TMSOTf

reagenssel történő hasítást alkalmaztam, sikertelenül. Nagy mennyiségben különböző
melléktermékek keletkezését tapasztaltam, a terméket pedig nem sikerült azonosítani RPHPLC analízissel.
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A HF-es és TMSOTf-es hasítás elkerülésének egyik lehetséges módja az imént
említett Fmoc/Dde stratégia alkalmazása, mivel a hasítás a Rink-Amide MBHA gyantáról
95% TFA/ 2,5% víz/ 2,5% TIS (V/V/V) elegyével történik, amely komponensek nem
okoznak mellékreakciót.
A megfigyelést polimer konjugátumok szintézisére kivetítve elmondhatjuk, hogy a
szintézisutat úgy kell megválasztani, hogy a MTX felkapcsolását követően már se anizoltípusú gyökfogók, se TMSOTf reagens használatára ne kerüljön sor.

6.3.4

MTX izomerek keletkezése

A MTX tartalmú konjugátumok (MTX-AaAa-NH2, K(MTX-AaAa)-NH2, Cf-K(MTXAaAa)-NH2) szintézise során minden esetben három izomer körülbelül egyenlő arányú
keveréke keletkezik. Két konstitúciós izomer keletkezik azért, mert a MTX α- és γ- karboxil
csoportja is részt tud venni a kapcsolási reakcióban (37. ábra). Az α-izomer esetén a
kapcsolás az α-szénatom körüli racemizációval is jár. (Az oldatfázisú szintézis analóg
reakciói során ezt a mellékreakciót az uretán típusú amino-védőcsoportok jelenléte
küszöböli ki.) Az izomerek keletkezése az irodalomban ismert mellékreakció [142].
Munkám rávilágít arra, hogy az α L/D és γ L MTX peptid-izomerek közel azonos
mennyiségben keletkeznek. Mivel a modellpeptid által reprezentálni kívánt MTXpolipeptid konjugátumoknak szintén mindhárom izomerje keletkezik, munkám során nem
terveztem az izomerek elválasztását a kutatás jelen szakaszában. A hatásvizsgálatok
fényében, a későbbiekben az egyes izomerek tulajdonságainak tanulmányozása fontos
kérdés lehet.
Szabad MTX használata estén legkézenfekvőbb megoldásnak a három (α L/D és
γ

L)

MTX-peptid

izomerek

preparatív RP-HPLC-vel történő
elválasztását tartom (38. ábra).
MS

vizsgálat

igazolta,

hogy

mindhárom komponens a várt
37. ábra: A MTX-peptid izomerek keletkezésének
lehetőséges helyei a MTX glutaminsav részének karboxil
csoportjai és a peptid aminocsoportja között [142]

tömegű vegyület. Izomertiszta
szintézis

védett

használatával

valósítható

MTX
meg

[143], amennyiben szükséges.
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38. ábra: Nyers MTX-AaAa peptid konjugátum, (gradiens elúció: 5–100 % B (5–60 perc), valamint az egyik
tisztított izomer (beékelve; gradiens elúció 10–100 % B (5–55 perc)) RP-HPLC kromatogramja, UV detektálás
(λ = 220 nm)).
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6.4

Elágazó láncú polimer polipeptidek és metotrexát konjugátumaik
hatása egészséges makrofág sejtekre

A polimer polipeptidek citotoxikus hatása: 1 órás kezelést követően MTT módszerrel
vizsgáltuk a polipeptidek citotoxicitását csontvelői eredetű makrofág sejteken (BMDM)
37°C-on 0,8-100 g/ml koncentráció tartományban. A hatás mértékét IC50 értékkel
jellemeztem. A kationos RAK (IC50=17,95,4 g/ml) és a hidrofób LiK (extrapolációval
meghatározott IC50=121,221,9 g/ml) polipeptidek citotoxikusnak bizonyultak, míg az
ugyancsak hidrofób oldalláncot tartalmazó LAK, IAK, NleAK és VAK polipeptidek nem
mutattak citotoxikus hatást (IC50 > 100 (g/ml)) (6. táblázat).

6. táblázat: A polilizin alapú polipeptidek citotoxicitása értéke egér csontvelői eredetű makrofágokon
Polimer polipeptidek és a MTX
hatóanyag

Poli[Lys(Leu0,92)]
Poli[Lys(Leu0,86-DL-Ala3,68)]
Poli[Lys(Ile0,79-DL-Ala4,06)]
Poli[Lys(Val0,82-DL-Ala3,57)]
Poli[Lys(Nle0,72-DL-Ala3,24)]
Poli[Lys(Arg0,57-DL-Ala3,15)]

Rövidítésa

IC50 [g/ml]*

LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK

121,221,9
>100
>100
>100
>100
17,95,4

Az elágazó láncú polimer polipeptidek rövidítése, mely az aminosavak egybetűs jelölésein alapul;
*Inkubációs idő: 1 óra
a

Citotoxicitás vizsgálat a MTX-polipeptid konjugátumokkal: 1 és 24 órás kezelést
követően MTT módszerrel vizsgáltuk a MTX-polipeptid konjugátumok citotoxicitását
BMDM sejteken 37 °C-on 0,8-100 g/ml koncentráció tartományban.
1 órás kezelés követően egyik konjugátum sem mutatott citotoxikus hatást
(IC50> 100 g/ml). 24 órás kezelést követően azonban az MTX-RAK (IC50=
7,592,21 g/ml) és az MTX-LiK (IC50=8,380,58 g/ml) citotoxikusnak bizonyultak a
RAK és LiK polipeptidekhez hasonlóan. A többi konjugátum nem mutatott citotoxikus
hatást (IC50> 100 (g/ml)) (7. táblázat).
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7. táblázat: A konjugátumok citotoxicitása 1 órás,
illetve 24 órás inkubációs idő után, egér csontvelői eredetű makrofágokon
A konjugátumok
IC50
IC50
Polipeptid konjugátum és a MTX
Rövidítésa
MTX tartalma
hatóanyag
[g/ml]*
[g/ml]**
(m/m %)
Poli[Lys(MTX-Leu0,92)]
Poli[Lys(MTX-Leu0,86-DL-Ala3,68)]
Poli[Lys(MTX-Ile0,79-DL-Ala4,06)]
Poli[Lys(MTX-Val0,82-DL-Ala3,57)]
Poli[Lys(MTX-Nle0,72-DL-Ala3,78)]
Poli[Lys(MTX-Arg0,57-DL-Ala3,15)]
MTX

MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-VAK
MTX-NleAK
MTX-RAK

17,5
3,8
2,5
15,6
6,5
16,3

>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

8,380,58
>100
>100
>100
>100
7,592,21
>100

*Inkubációs idő: 1 óra
**Inkubációs idő: 24 óra

A polipeptidek és konjugátumok felvétele egér csontvelői eredetű makrofág (BMDM)
sejtekbe: A BMDM sejteket inkubáltuk a Cf-jelölt polipeptidek szérummentes RPMI 1640
médiummal készített oldatával a 0,8-100 g/ml koncentráció tartományban, 1 órán
keresztül, 37 °C-on. A sejteket a kezelést követően kétszer mostuk PBS-sel (0,1M, pH=7,4)
és áramlási citometriás módszerrel határoztuk meg a sejtfelvétel mértékét. Az adatokat
5000-10000 sejt fluoreszcencia intenziásának (ex=488 nm, em=519 nm) átlagértékéből
számítottuk. A statisztikai analízist Student t-próbával (t ≤ 0,05) ellenőriztük (8. táblázat).
8. táblázat: A Cf-jelzett polipeptidek (A) és MTX-konjugátumok (B) fluoreszcencia intenizitás értéke 1 órás
inkubációs idő után, 37°C-on, egér csontvelői eredetű makrofágokon
A vastagon szedet értékek a szignifikáns adatok.
A táblázat
Vizsgált
koncentráció
[µg/ml]

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

+/- szórás

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

0,71
43,84
119,50
329,51

24,5
131,5
872
2123,5

ALK
0,8
4
20
100

0,8
4
20
100

80

38,5
137
376,5
1177

+/- szórás

LiK

IAK

VAK

2
9,5
53
344

34,5
8
217
611,5

2,12
0,00
2,12
72,83

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

+/- szórás

LAK
1,41
8,49
77,07
123,04

7
40
261,5
1511

0,71
4,95
24,04
111,02

NleAK
31,11
2,12
156,27
26,87

11
61
246
1381

4,95
3,54
4,95
228,40
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B táblázat
Vizsgált
koncentráció
[µg/ml]

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

+/- szórás

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

MTX-ALK
0,8
4
20
100

MTX-LiK

-11,5
7
104
615,5

21,5
99,5
432,5
1420

0,00
0,78
7,78
24,04

MTX-IAK
0,8
4
20
100

+/- szórás

-5
8,5
77,5
149,5

4,95
2,12
85,56
43,84

5,5
34
98,5
436

0
0,70
3,54
40,31

+/- szórás

MTX-LAK

MTX-VAK

1
4,5
19,5
102,5

Fluoreszcencia
intezitás
[au]

2,12
1,41
5,66
4,24

MTX-NleAK
73,5
344
1951,5
7485

0,71
1,41
4,95
35,35

9,90
38,89
156,98
639,93

Azt tapasztaltuk, hogy a Cf-polipeptidek és Cf-MTX konjugátumok sejtfelvétele
koncentráció függő. A Cf jelölés mértéke nem azonos a vegyületekben, hanem a 0,6-16,9
m/% tartományba esik (4. B táblázat) így a megfigyelt fluoreszcencia intenzitás nemcsak a
sejtfelvételtől, hanem a jelölés hatásfokától is függ. Az eltérő mértékű jelölés miatt a mért
fluoreszcencia-értékeket normalizálni kellett. A normalizálást úgy végeztem, hogy a
sejtfelvétel-adatok

a

konjugátum

monomer-egységeinek

számával

(lizin

anyagmennyiségével) arányosak (a mért fluoreszcencia intenzitást a konjugátum Cf/Lys
molarányával osztottam).

A

ALK

LiK

LAK

IAK

VAK

NleAK

Norm. fluoreszcencia int.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.8

4

20

100

c [ug/ml]
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B

MTX-ALK

MTX-LiK

MTX-LAK

MTX-IAK

MTX-VAK

MTX-NleAK

Norm. fluoreszcencia int.

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0.8

4

20

100

c [ug/ml]

39. ábra: XAK típusú elágazó láncú polipeptidek (X: Leu, Ile, Val, Nle), valamint a poli[Lys(DL-AlaLeu)]ALK és poli[Lys(Leu)]LiK (A) és MTX konjugátumaik (B) normalizált fluoreszcencia intenzitása (mely
a sejtfelvétellel arányos) BMDB sejtek által a koncentráció függvényében ábrázolva

A normalizált értékek alapján a polimerek estében a sejtbe jutás hatékonyságának
sorrendje: NleAK>VAK>LiK>ALK>LAK>IAK. A konjugátumok estében a bejutás
mértékének

sorrendje:

LAK>MTX-IAK (39. ábra).
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6.5

Elágazó láncú polimer polipeptid-MTX konjugátumok hatása in
vitro Leishmania parazita sejteken és Leishmaniaval fertőzött
makrofág sejteken

A Leishmania parazita sejteken lehetőségem nyílt 2016.07.26-08.23. között in vitro
vizsgálatokat végezni a madridi Eukaryotic Antibiotic Peptides Laboratory, Centro de
Investigaciones Biologicas (CIB), Spanish National Research Council (CSIC) intézetben.

6.5.1 A MTX-konjugátumok hatása L. donovani promastigota és L. pifanoi amastigota
sejteken

Rövid (4 órás) és hosszabb (promastigoták esetén 72 órás, illetve amastigoták esetén
96 órás) inkubálást követően vizsgáltam a szabad polipeptidek és MTX-konjugátumaik
hatását a L. donovani promastigota és L. pifanoi amastigota parazita sejtek életképességére.
(Megjegyzem, hogy a L. pifanoi amastigota sejtek gyorsabban osztódnak és könnyebben
fenntarthatóak - ezért örültem a lehetőségnek.) Az ideális vegyület mind rövid, mind hosszú
távon toxikus hatást fejt ki a Leishmania sejtekre. A csak hosszú távú hatás lassan kialakuló
toxicitást jelezhet. A csak rövid távú sejtölő hatás nem elegendő, mivel a parazita képes
tovább szaporodni. Fénymikroszkóppal figyeltem meg a makrofág sejten belüli
parazitaszámot a parazitával fertőzött, majd polipeptiddel vagy konjugátummal kezelt egérhashártya eredetű makrofág sejteken. Konfokális mikroszkópiával pedig Cf fluorofórral
jelölt polipeptid parazita sejten belüli lokalizációját tanulmányoztuk.

Rövid és hosszú távú éleképesség vizsgálat promastigotákon: Két kiegészítő módszert
alkalmaztam a L. donovani promastigota és L. pifanoi amastigota sejtek túlélésének
vizsgálatára a polipeptidekkel és MTX-konjugátumaikkal való kezelés után. Egyrészt
meghatároztam a sejtek rövid távú életképességét, tehát hogy a vegyület 4 órán át tartó
inkubálása során életben maradtak-e. Másrészt a sejtproliferációs képességet is vizsgáltam.
Ez a promastigota sejtek esetén 3 nap, az amastigota sejtek estén 4 nap inkubálási időt
jelentett. A sejtek rövid és hosszabb távú túlélő képességének vizsgálatára az
összehasonlíthatóság kedvéért ugyanazt a mintát használtam. Míg a rövid távú mérésnél a
sejtszám alapvetően állandó marad és az MTT redukciója az életképes paraziták számával
arányos, addig a hosszú távú assay esetén a paraziták eltérő proliferációja határozza meg
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az MTT redukció mértékét. Az eredmények L. donovani promastigotákon a 40. ábrán
láthatóak grafikusan, a 9. táblázatban pedig számszerűsítve. A statisztikai analízist Student
t-próbával (t ≤ 0,05) ellenőriztük

40. ábra: A L. donovani promastigota sejtek életképessége a vegyületekkel való kezelés után a kezeletlen
kontrollhoz képest [%]
4 órás kezelés: c=50 µg/ml-es oldatával HANK’s médiumban
72 órás kezelés: c=10x-es higításban 10% HANK’s + 90% RPMIØred médiumban

9. táblázat: A L. donovani promastigota sejtek életképessége a vegyületekkel való kezelés után a kezeletlen
kontrollhoz képest [%]
4 órás kezelés: c=50 µg/ml-es oldatával HANK’s médiumban
72 órás kezelés: c=10x-es higításban 10% HANK’s + 90% RPMIØred médiumban
A vastagon szedett értékek a szignifikáns adatok
4 órás kezelés
LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK
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%

+/- szórás

8,6
38,8
35,9
38,5
21,9
7,6

0,004
0,015
0,011
0,049
0,011
0,006

72 órás kezelés
LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK

%

+/- szórás

2,3
15,6
8,7
21,6
10,6
-0,9

0,003
0,002
0,004
0,012
0,009
0,002
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4 órás kezelés

%

+/- szórás

MTX
MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-VAK
MTX-NleAK
MTX-RAK

104,3
15,6
39,1
72,4
108,2
53,6
122,7

0,007

72 órás kezelés
MTX
MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-VAK
MTX-NleAK
MTX-RAK

0,004
0,021
0,006
0,031
0,006
0,014

%

+/- szórás

104,1
7,3
81,7
9,2
83,9
15,6
76,6

0,022
0,015
0,051
0,008
0,032
0,035
0,008

Látható, hogy a polipeptidek önmagukban sokkal toxikusabbnak bizonyultak a
promastigota sejtekre nézve, mint a MTX-konjugátumaik, vagy érdekes módon, mint maga
a szabad MTX hatóanyag, amely 4 órás kezelés után nem, 72 óráskezelés után alig mutatott
citotoxikus hatást. A 4 órás és 72 órás eredményeket is figyelembe véve legtoxikusabbnak
bizonyuló polipeptid-konjugátum párok (LiK, MTX-LiK, IAK, MTX-IAK, NleAK, MTXNleAK) IC50 értékét is meghatároztuk. Az IAK és a NleAk polipeptidek rendelkeznek a
legalacsonyabb IC50 értékkel (10. táblázat).
10. táblázat: A L. donovani promastigota sejtek IC50 értéke a vegyületekkel való kezelés után [%]
4 órás kezelés: több koncentráció szinten a vegyület 0-100 µg/ml-es oldatával HANK’s médiumban
72 órás kezelés: 10x-es higításban 10% HANK’s + 90% RPMIØred médiumban
A vastagon szedett értékek a szignifikáns adatok
4 órás kezelés
IC50

LiK
MTX-LiK
IAK
MTX-IAK
NleAK
MTX-NleAK
MTX

Mt
(g/mol)
247
312
426
491
426
491
454

[µg/ml]
12,425
19,891
5,852
16,056
6,480
26,116
≥100

[µM]
50,303
63,692*
13,736
32,681*
15,211
53,156*

72 órás kezelés
IC50
[µg/ml]
6,437
9,950
5,855
14,242
6,566
23,841
97,949

µM
26,060
31,861*
13,744
28,989*
15,413
48,526*
215,746

*15% MTX tartalommal számítva
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Rövid és hosszú távú éleképesség vizsgálat amastigotákon: A polipeptidek és
konjugátumaik amastigota sejteken kiváltott citotoxikus hatását a fejezet elején leírtak
szerint 4 óra és 96 óra inkubálási idővel vizsgáltam. A polipeptidek közül a LiK és a LAK,
a konjugátumok közül pedig az MTX-LiK és az MTX-RAK, továbbá a szabad MTX
hatóanyag bizonyultak a legtoxikusabbnak (41. ábra és 11. táblázat). Fontos azonban
megemlíteni, hogy az amastigota sejtek érzékenyebbek a médiumra, ezért a sejtpusztulást
okozhatta a tápanyag nélküli HANK’s médium is, mivel az amastigota médiumban
100 µg/ml-es oldattal 96 órán át történő kezelés nem mutatott ennyire markáns
eredményeket (42. ábra).

41. ábra: A L. pifanoi amastigota sejtek életképessége a vegyületekkel való kezelés után [%]
4 óra kezelés: a vegyület 50 µg/ml-es oldatával HANK’s médiumban
96 óra kezelés: 10x-es higításban 10% HANK’s + 90% amastigote médiumban
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11. táblázat: A L. donovani promastigota sejtek életképessége a vegyületekkel való kezelés után [%]
4 órás kezelés: a vegyület 50 µg/ml-es oldatával HANK’s médiumban
72 órás kezelés: 10x-es higításban 10% HANK’s + 90% amastigote médiumban
4 órás
kezelés
LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK
MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-VAK
MTX-NleAK
MTX-RAK
MTX

%
13,5
82,5
88,4
80,3
62,6
16,5
42,7
96,0
85,8
76,3
77,4
87,3
94,3

+/- szórás
0,001
0,001
0,209
0,014
0,011
0,004
0,005
0,013
0,005
0,011
0,003
0,013
0,013

72 órás
kezelés

%

+/- szórás

LiK
LAK
IAK
VAK
NleAK
RAK
MTX-LiK
MTX-LAK
MTX-IAK
MTX-VAK
MTX-NleAK
MTX-RAK
MTX

3,51
6,14
111,40
137,72
38,60
-1,75
5,26
29,82
149,12
14,91
121,05
0,88
1,75

0,001
0,004
0,012
0,001
0,010
0,001
0,002
0,008
0,013
0,011
0,001
0,005
0,000

42. ábra: A L. pifanoi amastigota sejtek életképessége a vegyületekkel való kezelés után [%]
96 óra kezelés: a vegyület 100 µg/ml-es oldatával amastigote médiumban
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6.5.2 A MTX-konjugátumok hatása L. pifanoi amastigotákkal fertőzött makrofág
sejteken
A gerinces gazdaszervezetben a Leishmania obligát intracelluláris parazita, mely
amastigota alakban található meg a fertőzött sejtekben. Ez kizárja, hogy exogén
antileishmania szerekkel közvetlen interakciót tudjunk elérni, a vegyületeknek be kell
jutniuk a fertőzött makrofág sejtekbe. Direkt fénymikroszkópos vizsgálat a legegyszerűbb
mód arra, hogy a vegyületek sejtbejutásának hatékonyságát lássuk.
A Balb/c egér peritoneális eredetű makrofágokat in vitro L. pifanoi parazitával
kezeltem (lásd: 5.7.2. fejezet), majd a fertőzött sejteket inkubáltam a vizsgált vegyület
megfelelő koncentrációjú oldatával. Fénymikroszkóp segítségével határoztam meg a sejten
belüli parazitaszámot, a parazitával fertőzött kezelt vagy kezeletlen Balb/c makrofág
sejtekben. A polipeptidek és konjugátumaik azonban a makrofágok többségének
összegömbölyödését ereményezték, ezáltal átlátszatlanná váltak – így kvantitatív
kiértékelésre nem volt mód. Az itt közölt – vegyületenként három-három – felvétel (43.
ábra) egyértelműen jelzi, hogy a makrofágok sajnos igen sok parazitát tartalmaznak a
nemcsak a szabad MTX hatóanyaggal, a kiválasztott szabad polipeptiddel (LiK, RAK,
VAK), de az MTX-konjugátummal (MTX-LiK, MTX-RAK, MTX-VAK) való 24 órás
kezelés után is. A három kiválasztott polipeptid reprezentálja a rövid (LiK), a hosszabb
(VAK) oldalláncú hidrofób és a kationos (RAK) polipeptideket. Az alkalmazott
koncentrációt az amastigota sejteken mért IC50 érték alapján határoztuk meg.

kontroll
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LiK (5µg/ml)

MTX-LiK (5µg/ml)

RAK (5µg/ml)

MTX-RAK (5µg/ml)

VAK (100µg/ml)
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MTX-VAK (100µg/ml)

MTX (100µg/ml)

43. ábra: Fénymikroszkópos felvételek a L. donovani promastigotával fertőzött, majd a polipeptiddel, MTXkonjugátummal illetve szabad MTX hatóanyaggal kezelt makrofágokról (három-három, ugyanazon
vizsgálatban készült fotót mutatok be mindegyik vegyület esetében) t=24 h

A MTX-VAK konjugátum felvételét L. donovani promastigota sejteken konfokális
mikroszkóppal

tanulmányoztam

(lásd:

5.7.2.

fejezet).

A

kezeléshez

5(6)-

karboxifluoreszceinnel jelölt MTX-VAK konjugátomot használtam, amely zöld színnel
világít (ex=488 nm, em=519 nm), míg a sejtmag festésére DAPI fluorófort (ex=488 nm,
em=517 nm) [144] használtam, ami kék színt ad. Igy a két fluorófor együttes alkalmazása
egymást kiegészitő információt nyújt. Megállapítható, hogy a konjugátum bejutott a
parazita sejtek többségébe (44. ábra).
1. felvétel:
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2. felvétel:

44. ábra: Az MTX-VAK Cf-konjugátumával és a sejtmagok festésére DAPI-val kezelt L. donovani
promastigota sejtek. A felvételek fénymikroszkóppal (bal oldali képek) illetve konfokális mikroszkóppal
(jobb oldali képek) készültek. Kezelés: c = 209 µM oldószer: HBSS, t =4 óra. Cf (ex=488 nm, em=519
nm), DAPI (ex=488 nm, em=517 nm).

Vizsgálataim eredményét összegezve azt tapasztaltam, hogy a RAK polipeptid és MTX
konjugátumai erősen, a LiK és MTX konjugátuma enyhén toxikusak a BMDB sejtekre, a
többi polipeptid és konjugátum nem mutatott citotoxikus hatást. A MTX hatóanyag egyedül
az amastigota sejtekre van citotoxikus hatással, promastigoták esetén nem toxikus, sőt a
polipeptidek toxikus hatását lerontja. A hidrofób tulajdonságú MTX-NleAK bejut a
BMDM sejtekbe és toxikus a promastigotákra és amastigotákra nézve, azonban az
amastigota sejtek szaporodását nem tudja meggátolni. Az MTX-LiK, amelyben a hidrofób
aminosav közvetlenül a polilizin láncon található, enyhén toxikus a BMDB sejtekre nézve,
toxikus, továbbá a szaporodását is gátolja mind a promastigota mind az amastigota
sejteknek, azonban az oldhatósági tulajdonságát még javítanunk kell. A szintén hidrofób
MTX-VAK és MTX-LAK kevésbé hatékonyan jutnak be a makrofágokba, ezzel
ellentétben a promastigota sejtek felveszik ezeket a konjugátumokat. Nem toxikusak a
BMDM sejtekre és a parazitákra nézve sem, azonban hosszú távon gátolja az amastigoták
növekedését, ami egy ígéretes lehetőség. A LiK polipeptid önmagában igen hatékony
Leishmania ellenes szer, a promastigota és amastigota sejtekre is toxikus és gátolja a
sejtosztódást. Azonban a BMDB sejtekre is nagyon toxikus, amely hatás kiküszöbölhető,
ha a későbbiekben Dr. Luis Rivas partnerünkkel (az Eukaryotic Antibiotic Peptides
Laboratory kutatóhelyen) való együttműködés keretében „becsomagoljuk” ezt a
polipeptidet, pl. liposzómába zárjuk hatóanyagként.

91

Az eredmények összefoglalása

7.

Az eredmények összefoglalása

Célom az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi eredményeinek alapján további
szélesebb körű vizsgálatok végzése MTX-elágazó láncú polipeptid-konjugátumok
Leishmania parazita ellenes hatásának vizsgálatára. A kísérletek kiterjedtek a szintetikus
problémák feltárására, alapanyag-bázis létrehozására későbbi in vivo vizsgálatokhoz,
modell-peptidek szintézisére, a polipeptidek szerkezeti tulajdonságainak (oldatbeli
konformáció), valamint a polipeptidek és metotrexát-konjugátumaik funkcionális
tulajdonságainak (pl. citotoxicitás, sejtfelvétel, parazita ellenes hatás) jellemzésére, a
szerkezet-hatás összefüggés és a hatásmechanizmus vizsgálatára.
A konjugátumok szintézise
Vizsgáltam a polilizin "gerinc" szintézisének kiindulási anyagának, az oldalláncon Zvédőcsoporttal védett lizinből képzett Leuchs-anhidrid [L-Lys(Z)-NCA] szintézisének
körülményeit. A korábban alkalmazott reagens (foszgén) helyett a laborban könnyebben
alkalmazható trifoszgén használatával sikerült jó kitermeléssel és nagy tisztaságban
kinyernem a vegyületet.
Előállítottam számos új, és korábban ismert elágazó láncú polimert: poli[Lys(Xi-DLAlam)] X: Leu, Ile, Nle, Val, Arg (LAK, IAK, NleAK, VAK, RAK) és poli[Lys(Leui)]
(LiK). Előállítottam a polipeptidek metotrexáttal és/vagy 5(6)-karboxifluoreszceinnel
alkotott konjugátumait is aktívészteres ill. PyBOP kapcsolószeres kapcsolással. A
konjugátumok

tisztítására

dialízist,

jellemzésére

aminosav-analízist

valamint

spektroszkópiai eljárásokat használtam. Ezen polipeptidek és konjugátumaik citotoxicitás
és sejtfelvétel tulajdonságait korábban még nem vizsgálták egészséges makrofág sejteken
és Leishmania parazitán.
A RAK polimer szintézisének tervezése során figyeltem fel a guanidino-nitro
védőcsoport hasításának egy eddig nem ismert lehetőségére. Z-Arg(NO2)-OH
mintavegyületen vizsgálva réz(II)-acetilacetonát katalizátor jelenlétében nátriumborohidriddel a NO2-védőcsoport sztöchiometrikusan eltávolítható a Z védőcsoport
megkímélésével. A reakció alkalmazhatóságát demonstráltuk egy modellpeptid esetében
is.
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A konjugátumok szerkezetvizsgálata
Az új polipeptidek oldatbeli konformációját ECD spektroszkópiával határoztuk meg.
Vizsgáltuk a pH és az ionerősség hatását. Megállapítottuk, hogy mind az alkil oldallánc
(Leu, Ile, Nle, Val), mind a pozitívan töltött oldallánc (Arg) jelenléte rendezett szerkezet
kialakulásához vezet annak ellenére, hogy hidrofób és ionos vagy csak ionos karakterű
aminosav van az oldallánc végén.
Fluorofórt és metotrexátot tartalmazó oligopeptidek szintézise
Előállítottam az elágazó láncú polipeptid-család "alapvegyületének", a poli[Lys-(MTXDL-Alam)], (MTX-AK) konjugátumnak a tulajdonképpeni "monomerjét", a K(MTXAaAa)-NH2 (oligo)peptidet és ennek

N-aminocsoporton fluoreszcensen jelzett

származékát [Cf-K(MTX-AaAa)-NH2], valamint a rövidebb származékait. E munka célja
egyrészt a szintézis során előforduló esetleges mellékreakciók azonosítása, másrészt az így
nyert modellpeptidek felhasználása szerkezet-hatás összefüggések (pl. biodisztribúció,
enzimatikus degradáció, kémiai stabilitás), valamint később az esetleges farmakológiai
hatásmechanizmus felderítésére. Az egyszerű szerkezet ellenére a peptidszintézis során
számos problémát/mellékreakciót azonosítottam, ezek közül a leginkább meglepő olyan
hiányos szekvenciák azonosítása volt, melyek arra utalnak, hogy a fluoreszcein laktonkarboxil-csoportja is képes bizonyos körülmények között acilezni. Tapasztalataim
figyelmeztetnek arra, hogy erősen savas közegben anizol-típusú gyökfogók alkilezik a
metotrexátot, valamint igazoltam, hogy a MTX DIC/HOBt-s kapcsolása során nemcsak a
két karboxil-csoportnak megfelelő konstitúciós izomer keletkezik, de számolni kell a
glutaminsav-egység racemizációjával is.
A konjugátumok sejtfelvétele és citotoxicitása
Leishmaniazis farmakoterápiája során talán a legnagyobb kihívás az, hogy a parazita
elpusztítására

hivatott

toxikus

hatóanyagot

a

humán

sejten

belül

élősködő

miroorganizmushoz kell eljuttatni. Ezért a későbbi részletesebb vizsgálatokat megelőzően
fontos volt annak tisztázása, hogy a polimerek, valamint MTX-konjugátumaik bejutnak-e
a makrofág-sejtekbe. A kérdés tisztázására fluoreszceinnel jelölt konjugátumokat
használtunk

fluoreszcens

mikroszkópos

és

áramlási

citometriás

vizsgáltokban.

Megállapítottuk, hogy a korábban hatékonynak talált MTX-ALK konjugátumnál mind a
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hatóanyagot nem tartalmazó NleAK, mind a MTX-NleAK konjugátum sejtfelvétele
nagyobb mértékű.
Vizsgáltuk a szabad hordozók és a MTX-konjugátumok citotoxicitását MTT módszerrel.
Az anyagok nagy része nem mutatott toxicitást, de az arginin-tartalmú RAK kiemelkedően,
míg a LiK polipeptid egy nagyságrenddel kisebb mértékben toxikusnak bizonyult, a
konjugátumok közül szintén csak a MTX-RAK és a MTX-LiK toxikus, körülbelül azonos
mértékben.
A konjugátumok in vitro parazita ellenes hatása
Az előállított vegyülek parazita ellenes hatását szabad (azaz gazdasejt-nélküli) L. donovani
promastigota (csillós-formájú) és L. pifanoi amastigota (csillótlan, a betegség kialakulása
szempontjából fontosabb) parazita sejteken vizsgáltam in vitro körülmények között.
További vizsgálatokban L. pifanoi amastigota parazitával fertőzött egér-hashártya eredetű
makrofág sejteket is használtam. Konfokális mikroszkópiával a fluoreszcensen jelölt
polipeptid gazda- és parazita sejten belüli lokalizációját is tanulmányoztuk.
Nem várt módon promastigota sejtekre nézve a polipeptidek önmagukban sokkal
toxikusabbnak bizonyultak, mint a MTX-konjugátumaik, vagy mint maga a szabad MTX
hatóanyag.

A

toxicitás

mellett

a

sejtproliferáció-gátló

hatást

is

vizsgáltam.

Megállapítottam, hogy a legtoxikusabbnak a LiK, IAK és NleAK polipeptidek, valamint az
MTX-LiK,

MTX-IAK

és

MTX-NleAK

konjugátumok

bizonyultak.

Konfokális

mikroszkópiás vizgálattal sikerült megerősíteni, hogy a konjugátumok bejutnak a parazita
sejtekbe.
A szabad amastigota sejteken vizsgálva a polipeptidek közül a LiK és a LAK önmagában
is toxikus. A promastigotákkal ellentétben toxikus a szabad MTX, valamint a MTX-LiK és
a MTX-RAK konjugátumok.
Összegezve elmondható, hogy a MTX-NleAK konjugátum a leghatékonyabb a sejtbejutás
szempontjából, ráadásul toxikus nemcsak a promastigotákra, de az amastigotákra is.
Szintén perspektivikus a MTX-LiK konjugátum, amely ugyan mérsékelten toxikus a
makrofág sejtekre nézve, ugyanakkor erősen toxikus valamint antiproliferatív mind a
promastigota mind az amastigota sejtekre. Meglepő eredmény, hogy a hatóanyag-mentes
LiK polipeptid önmagában is igen hatékony Leishmania ellenes vegyület, mind a
promastigota mind az amastigota sejtekre nézve.
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Konklúzió
Dolgozatomban összefoglaltam egy polipeptid konjugátum-alapú, MTX tartalmú
konjugátum vizsgálanak eredményeit több aspektusból: a kémai szintézistől a
szerkezetvizsgálaton át a sejtes, funkcinális sajátságokig. Természetesen az eredmények
egy nagyobb szabású kutatási folyamat részét képezik, amelynek keretében a közeljövőben
fog megtörténni a vegyületek hatásának in vivo tesztelése.
Munkám eredményei segíthetik az elágazú láncú poliaminosav-konjugátum alapú
Leishmania- parazita (tágabb értelemben Trypanosoma) ellenes potenciális hatóanyagok
szerkezet-hatás összefüggésének felderítését, a tudatos hatóanyag-tervezést.
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Doktori munkám során elágazó láncú polimer polipeptidet állítottam elő, továbbá
elkészítettem ezen vegyületek metotrexát (MTX) antifolát hatóanyaggal képzett
konjugátumait és fluoreszcensen jelölt származékait. Vizsgáltam az előállított vegyületek
szerkezetét, valamint hatásukat egy elsősorban trópusokon elterjedt parazitán, a
Leishmania donovanin, szerkezet-hatás összefüggések felderítése érdekében.
Előállítottam számos új, és korábban már ismert elágazó láncú polimert:
poli[Lys(Xi-DL-Alam)] X: Leu, Ile, Nle, Val, Arg (LAK, IAK, NleAK, VAK, RAK) és
poli[Lys(Leui)] (LiK). Optimáltam a polimerek szintézise során kiindulási anyagként
használt L-Lys(Z)-NCA szintézisét. A polimerekhez MTX hatóanyagot és esetenként 5(6)karboxifluoreszceint kapcsoltam. Az arginin-tartalmú polimer szintézise kapcsán egy új
módszert dolgoztam ki a guanidino-NO2 védőcsoport benzil-típusú védőcsoportok melletti
szelektív hasítására nátrium-borohidrid segítségével.
A polipeptidek oldatbeli konformációját és annak pH- és ionerősség-függését ECD
spektroszkópiával vizsgáltam.
A makromolekula szerkezétnek modellezésére, és a szintetikus problémák
azonosítása érdekében számos analóg szerkezetű oligopeptid szintézisét is megvalósítottam
[Cf-K(MTX-AaAa)-NH2]. Megállapítottam, hogy a MTX nem kompatibilis az anizoltípusú gyökfogókkal erősen savas hasítóelegyekben, valamint igazoltam, hogy a kapcsolási
eljárás során a MTX részben racemizálódik.
Makrofág sejteken vizsgáltam a vegyületek sejtbe jutását fluoreszcens technikák
segítségével. Megállapítottam, hogy a polipeptidek közül a legnagyobb sejtfelvételt a
NleAK polimer, valamint ezen vegyület MTX-konjugátuma mutatja. Egér csontvelői
eredetű makrofág sejteken vizsgálva a vegyületek citotoxicitását csak a RAK és kisebb
mértékben LiK hordozók bizonyultak toxikusnak. E két polimer MTX-konjugátuma is
toxikus, a többi polipeptid konjugátuma ilyen körülmények között nem okoz sejtpusztulást.
A vegyületek parazita-ellenes hatását a parazita csillós (promastigota) és csillótlan
(amastigota) formáján is vizsgáltam in vitro körülmények között. Nem várt módon a
promastigota formán a szabad polipeptidek erősen toxikusnak bizonyultak, míg a MTXkonjugátumok, sőt a szabad MTX sem voltak toxikusak. Amastigota sejteken a szabad
polimerek toxicitása kevésbé volt kifejezett, a konjugátumoké pedig erősebben. Konfokális
mikroszkópia és fluoreszcensen jelölt konjugátumok segítségével megállapítható volt,
hogy a vegyületek bejutnak a parazita sejtekbe.
Sejttenyészetben vizsgáltuk a vegyületek lokalizációját parazitával fertőzött makrofág
sejteken, és megállapítottuk, hogy a hatóanyag a paraziták környezetében dúsul.
Munkám eredményei további parazita-ellenes vizsgálatok (pl. in vivo kísérletek) alapját
képezhetik, és segíthetik a parazita-ellenes hatás mechanizmusának feltárását is.
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Summary

During my PhD work I synthesized polymeric polypeptides and their conjugates with
methotrexate (MTX), an antifolate compound and also their fluorescencein derivatives. I
have investigated the in vitro effect of branched polypeptides and their conjugates on
Leishmania donovani, an intracellular parasite primarily widespread on the tropics, to
establish correlations between the structure and antiparasitic effect.
I have prepared several new and previously known branched-chain polymers: poly
[Lys(Xi-DL-Alam)], where X: Leu, Ile, Nle, Val, Arg (LAK, IAK, NleAK, VAK, RAK)
and poly[Lys(Xi)], where X: Leu (LiK). I optimized the synthesis of L-Lys(Z)-NCA, which
I used as the starting material for the synthesis of the branched chain polypeptides. The
polymers were coupled with MTX and occasionally with 5(6)-carboxyfluorescein. During
the synthesis of the arginine-containing polymer, a new method with the use of sodium
borohydride was developed for the selective cleavage of the guanidino-NO2 protecting
group in the presence of benzyl-type protecting groups.
I have analyzed the solution conformation of the polypeptides at different pH and
ionic strength values by ECD spectroscopy.
For modeling the structure of the monomeric unit of the macromolecule, I also
synthesized a number of analogous oligopeptides [(Cf-K(MTX-AaAa)-NH2]. I have found
that MTX is incompatible with anisole-type scavengers in strongly acidic cleavage
mixtures, and I have verified that during the coupling process MTX is partially racemized.
Macrophage cells were used to test the compound's uptake by fluorescence
techniques. I have found that the highest cell uptake was obtained with the NleAK polymer
and its MTX conjugate. I have demonstrated that only RAK and at a lesser extent LiK
compounds exhibited cytotoxicity in mouse bone marrow derived macrophage cells. The
MTX conjugates of the two polymers are also toxic, but the MTX-conjugate of
polypeptides under these conditions does not cause cell death.
The antiparasitic activity of the compounds was also studied in vitro of the
promastigote and the amastigote form of the Leishmania parasite. Surprisingly, free
polypeptides in the promastigote form proved to be highly toxic, while MTX conjugates
and even free MTX were not toxic under the studied conditions. In amastigote cells the
toxicity of the free polymers was less pronounced and the toxicity of the conjugates was
stronger. Measuring by confocal microscopy the uptake of the fluorescently labeled
conjugates it was found that the compounds enter the parasite cells and the active
compounds were detected in the vicinity of the parasites.
The results of my work can be the basis for further anti-parasitic studies (e.g. in vivo
experiments) and could help to investigate the mechanism of the anti-parasitic effect.
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11.

Függelék

1. számú függelék
A Boc-, Bzl- és OBzl-védőcsoportok stabilitása a guanidino-NO2 védőcsoport
eltávolítására alkalmazott körülmények között (kiegészítés az 5.2.7 fejezethez).
A relatív csúcsnagyságokat RP-HPLC-vel (oszlop: Phenomenex Synergi C12, 4 µm, 120
Å, 4.6 × 300 mm, az eluensek: Eluens A: 0,1% TFA/H2O (V/V), Eluens B: 0,1% TFA/80%
acetonitril-H2O (V/V)) detektáltuk, gradiens elúcióval (20–80% B (5–20 perc), detekt.: UV
λ= 220 nm). A mintákat a reakcióelegyből vettem (20 μmol a védett aminosavból,
10% (m/m) Cu(acac)2 katalizátor és 200 μmol NaBH4) különböző időintervallumok után.
A kísérletekből három párhuzamost végeztem, a normalizált átlagértékek ± rel. szórás
értékek láthatóak az 12. táblázatban. Az eredmények a védett aminosavak stabilitását
mutatják. Bomlásra utaló melléktermék csúcsát nem detektáltam.
12. táblázat: A Boc-, Bzl- és OBzl-védőcsoportok stabilitása a guanidino-NO2
védőcsoport eltávolítására alkalmazott körülmények között
Aminosav

Oldószer
0 perc

30 perccel
később

reakcióidő
60 perccel
90 perccel
később
később

120 perccel
később

Boc-Ser(Bzl)-OH

EtOH

1.00±0.145

1.09±0.004

1.06±0.045

1.03±0.045

1.08±0.029

Boc-Ser(Bzl)-OH

MeOH

1.00±0.092

1.07±0.110

1.10±0.043

nem vizsgáltuk

nem vizsgáltuk

Boc-Asp(OBzl)-OH

EtOH

1.00±0.047

0.96±0.139

1.01±0.103

0.94±0.005

0.88±0.124

Boc-Asp(OBzl)-OH

MeOH

1.00±0.103

0.99±0.055

0.98±0.111

nem vizsgáltuk

nem vizsgáltuk
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2. számú függelék
A Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 modellpeptid guanidino védőcsoportjának eltávolítása
(kiegészítés az 5.2.8. fejezethez)
Az arginin Nω-nitro védőcsoportjának eltávolítását RP-HPLC-vel (oszlop: Phenomenex
Jupiter C18, 5µm, 100 A, 4,6x250 mm, az eluensek: Eluens A: 0,1% TFA/H2O (V/V),
Eluens B: 0,1% TFA/80% acetonitril-H2O (V/V)) detektáltuk, gradiens elúcióval (10–
100% B (5–20 perc), detekt.: UV λ= 220 nm) (45. ábra).

45. ábra: Az arginin Nω-nitro védőcsoport eltávolításának követése RP-HPLC-vel
Z-Phe-Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 (a), Z-Phe-Arg(NO)-Ala-NH2 (b), Arg-Ala-NH2 (c)

A peptidek azonosítása tömegspektrometriával (46., 47. és 49. ábra) és NMR
(a)
spektroszkópiával
történt. A védőcsoport sikeres eltávolítását FT-IR spektroszkópiával is

igazoltuk.
(b)

(c)

46. ábra: A Z-Phe-Arg(NO)-Ala-NH2 ESI-MS spektruma, [M+H] + =555,3
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(c)

47. ábra: A Z-Phe-Arg-Ala-NH2 ESI-MS spektruma, [M+H] + =526,4

Az Nα-Z-L-fenilalanil-L-arginil-L-alanin-amid NMR spektrumának adata:
1

H NMR (DMSO-d6): 8.15 (d, J=8.5 Hz, 1H, NH az Arg-ből); 8.06 (d, J=7.0 Hz, 1H, NH az Ala-ból); 7.91
(br s, 1H, NH a nitroguanidin rész kapcsolva a CH2(d) csoporthoz); 7,56 (d, J=8.5 Hz, 1H, NH a Z-védett
Phe-ból); 7.35-7.18 (átlapol m’s, 10H, ArCH); 7.37 (br s, 1H, CONHAHB a C-terminálison); 6.99 (br s, 1H,
CONHAHB a C-terminálison); 4.95 (s, 2H, OCH2 a Z-csoportban); 4.31-4.25 (átlapol m’s, 2H, CH(a) a Argben és Phe-ban); 4.18 (qi, J=7.0 Hz, 1H, CHa Ala-ban); 3.10 (br s, 2H, CH2(d) Arg-ben); 3.04 (dd, J=13.4 és
2.9 Hz, 1H, CHAHB(b) a Phe-ban); 2.79 (d, J=13.4 és 11.5 Hz, 1H, CHAHB(b) a Phe-ban); 1.77 (br s, 1H,
CHAHB(b) az Arg-ben); 1.61 (br s, 1H, CHAHB(b) az Arg-ben); 1.52 (br s, 2H, CH2(g) az Arg-ben); 1.23 (d,
J=7.0 Hz, 3H, CH3 az Ala-ban); 13C NMR (DMSO-d6): 174.7 (C=O, Ala); 172.4 (C=O, Phe); 171.3 (C=O,
Arg); 157.3 (C=N, a guanidino részben); 156.4 (C=O, a Z csoportban); 129.7, 128.9, 128.3, 128.2, 128.0 és
126.6 (két Ph csoport); 65.7 (OCH2, a Z csoportban); 56.8 (CH(a)a Phe-ban); 52.7 (CH(a) az Arg-ben); 48.8
(CH(a) az Ala-ban); 40.9 (CH2(d) az Arg-ben); 37.7 (CH2(b) a Phe-ban); 29.4 (CH2(b) az Arg-ben); 25.2
(CH2(g) az Arg-ben); 18.7 (CH3 az Ala-ban).

a

b

Az (a) és (b) vegyületek szerkezete egyértelműen bizonyított a DMSO-d6-oldatban végzett
mérésekben kapott 1H- és

13

C-NMR adataival. Az asszignációt 2D COSY, HSQC és

HMBC mérésekkel is megerősítettük. A nitrocsoport jelenléte nyilvánvaló az a vegyület
esetében.
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Az Nω-NO2 védőcsoport eltávolításának igazolása FT-IR spektroszkópiával:
Az NO2 csoport jellegzetes antiszimmetrikus és szimmetrikus „streching” rezgései az a (a)
IR spektrumban erősen átfedésben vannak az amid I és az uretán ν O-CO-N sávjaival (az
ujjlenyomat-régióban). Az 1634 cm-1-es sáv (amely a νas NO2-hoz rendelt) eltűnése, és az
1258 cm-1-es sáv (a νs NO2-hez rendelt) nagyságának jelentős csökkenése a b (b)
spektrumában erős bizonyíték a NO2 csoport sikeres redukciójára.

(a)

(b)
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3. számú függelék
A Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 modell tripeptid szintézise (kiegészítés az 5.2.8 fejezethez)
A Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 modell tripeptidet Fmoc stratégiával szintetizáltam RinkAmide MBHA gyantán. Az Fmoc védőcsoportot 2% piperidin / 2% DBU/DMF (V/V)
elegyével hasítottam, kapcsoló reagensként pedig DIC és HOBt kapcsoló reagenseket
használtam. A gyantából való hasításhoz 2% H2O / 2% TIS/TFA (V/V) oldatot
alkalmaztam (48. ábra). A tisztított tripeptidet azonosítása tömegspektrometriával (49.
ábra) és NMR spektroszkópiával történt.

kapcsolás (DIC/HOBt)

1. Fmoc hasítás (DBU/piperidin)
2. kapcsolás (DIC/HOBt)

1. Fmoc hasítás (DBU/piperidin)
2. kapcsolás (DIC/HOBt)

A védett peptid hasítása a gyantáról
(TFA/H2O/TIS)

48. ábra: Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 modell tripeptid szintézisének sémája

(a)

49. ábra: A Z-Phe-Arg(NO2)-Ala-NH2 ESI-MS spektruma, [M+H] + =571,3

(c)
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Az Nα-Z-L-fenilalanil-Nωnitro-L-arginil-L-alanin-amid NMR spektruma:
Az

1

H and

13

C NMR spektrumok DMSO-d6 oldatban, 5 mm-es csövekben,

szobahőmérsékleten, Bruker DRX-500 spektrofotométeren 500 (1H) és 125 (13C) MHz-en
lettek felvéve. Megállapodás szerint a kémiai eltolódás megadásához használt standard a
tetrametilszilán (TMS) 1H rezonanciája, vagyis δTMS = 0 ppm. A HSQC, HMBC, és COSY
spektrumokat, melyek a 1H and 13C NMR pontos asszignációját segítik, standard Bruker
impulzus programokat használva kapták.
NMR adat: 1H NMR (DMSO-d6): 11.98 (br s, 1H, NHAHB a nitroguanidin részben a hat tagú gyűrűt
beleértve); 8.52 (br s, 1H, NH a nitroguanidin rész kapcsolva a CH2(d)csoporthoz); 8.17 (d, J=8.5 Hz, 1H,
NH az Arg-ből); 7.95 (d, J=7.0 Hz, 1H, NH az Ala-ból); 7.84 (br s, 1H, NHAHB a nitroguanidin rész a hat
tagú gyűrűn kívül); 7,53 (d, J=8.5 Hz, 1H, NH a Z-védett Phe-ból); 7.36-7.18 (átlapol m’s, 11H, ArCH és
CONHAHB a C-terminálison); 7.03 (br s, 1H, CONH AHB a C-terminálison); 4.94 (s, 2H, OCH2 a Zcsoportban); 4.34-4.26 (átlapol m’s, 2H, CH(a) az Arg-ben és a Phen-ban); 4.21 (qi, J=7.0 Hz, 1H, CHa az
Ala-ban); 3.17 (br s, 2H, CH2(d) az Arg-ben); 3.06 (dd, J=13.4 and 2.9 Hz, 1H, CHAHB(b) a Phe-ban); 2.79
(d, J=13.4 és 11.5 Hz, 1H, CHAHB(b) a Phe-ban); 1.73 (br s, 1H, CHAHB(b) az Arg-ben); 1.59 (br s, 1H,
CHAHB(b) az Arg-ben); 1.54 (br s, 2H, CH2(g) az Arg-ben); 1.22 (d, J=7.0 Hz, 3H, CH3 az Ala-ban); 13C
NMR (DMSO-d6): 174.6 (C=O, Ala); 172.1 (C=O, Phe); 171.2 (C=O, Arg); 156.3 (C=O, a Z csoportban);
154.2 (C=N, a nitroguanidin részben); 129.7, 128.8, 128.5, 128.2, 127.9 és 126.7 (két Ph csoport); 65.8
(OCH2, a Z csoportban); 56.6 (CH(a) a Phe-ban); 52.7 (CH(a) az Arg-ben); 48.4 (CH(a) az Ala-ban); 40.8
(CH2(d) az Arg-ben); 37.8 (CH2(b) a Phe-ban); 29.7 (CH2(b) az Arg-ben); 24.9 (CH2(g) az Arg-ben); 18.9
(CH3 az Ala-ban).
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4. számú függelék
Az elágazó láncú polipeptidek ECD spektrumának karakterisztikus értékei (kiegészítés az
5.5 fejezethez, 13. táblázat)
13. táblázat: Az elágazó láncú polipeptidek ECD spektrumának karakterisztikus értékei
NaCl
mol/dm3

pH

az ECD spektrumok karakterisztikus hullámhosszai*
λ cross**

λ min

λ max

λ min

RAK /Poli[Lys(Argi-DL-Alam)]/
0,02
0,20

203,8 (+)
3

216,0

204,0 (+)

210,7

2,00

203,1 (-)

210,3

0,02

200,4 (-)

206,6

217,7

223,3

201,5 (-)

208,6

216,3

221,9

200,9 (-)

-

-

219,3

201,5 (-)

208,5

212,6

223,6

200,9 (-)

207,8

213,4

219,1

201,9 (-)

207,7

214,5

220,2

212,6

232,3

212,2

229,6

0,20

7,4

2,00
0,02
0,20

12

2,00

IAK / Poli[Lys(Ilei-DL-Alam)]/
0,02
0,20

201,5 (+)
3

202,6 (-)

205,2

2,00

202,9 (-)

-

-

222,6

0,02

200,7 (-)

207,7

212,9

222,8

0,20

201,6 (-)

209,2

213,4

223,4

2,00

202,7 (-)

-

-

222,0

0,02

201,6 (-)

209,5

213,9

222,5

201,5 (-)

209,4

213,1

220,5

202,1 (-)

209,7

211,7

222,5

0,20

7,4

12

2,00

NleAK / Poli[Lys(Nlei-DL-Alam)]/
0,02

199,2 (-)

203,1

212,9

229,0

198,4 (-)

202,4

213,4

227,6

2,00

202,3 (-)

210,2

212,7

222,3

0,02

201,6 (-)

205,4

213,2

226,9

201,1 (-)

207,0

213,0

224,5

0,20

0,20

3

7,4

2,00

202,4 (-)

-

-

221,2

0,02

202,2 (-)

208,9

211,7

221,4

201,5 (-)

209,4

213,4

221,8

202,7 (-)

-

-

220,5

0,20

12

2,00

VAK / Poli[Lys(Vali-DL-Alam)]/
0,02
0,20

205,5 (+)
3

2,00
0,02
0,20

7,4

212,7

208,5 (+)

213,6

229,4

202,5 (-)

211,5

212,2

223,2

200,5 (-)

207,4

211,5

222,2

200,5 (-)

207,8

215,2

223,8

2,00

202,9 (-)

-

-

222,1

0,02

200,3, (-)

207,2

211,3

222,7

201,9 (-)

208,8

213,4

222,0

202,1 (-)

210,5

212,2

221,2

0,20
2,00

12
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5. számú függelék
Modellpeptidek szintézise (kiegészítés az 5.6.3 és 5.6.4 fejezetekhez)
A Cf-K(MTX-AaAa) modellpeptid szintézise során a K(MTX-AaAa) peptidhez oldat
fázisban kapcsoltam hozzá az 5(6)-karoxifluoreszcein-N-hidroxi-szukcinimidésztert (CfOSu). A kapcsolás sikerességét RP-HPLC-vel (oszlop: Phenomenex Luna C8 5u, 80A,
4.6x300mm, az eluensek: Eluens A: 0,1% TFA/H2O (V/V), Eluens B: 0,1% TFA/80%
acetonitril-H2O (V/V)) detektáltuk, gradiens elúcióval (0–90% B (0–50 perc), detekt.: UV
λ= 220 nm) igazoltam (50. ábra).

50.ábra: RP-HPLC kromatogram a Cf-OSu oldat fázisú kapcsolása során a K(aAaA-MTX)peptidre. A
termék: Cf-K(aAaA-MTX)

A kiindulási anyag és a termék tisztaságát RP-HPLC-vel (oszlop: Phenomenex Synergi
C12, 4 µm, 120A, 4,6x300 mm, az eluensek: Eluens A: 0,1% TFA/H2O (V/V), Eluens B:
0,1% TFA/80% acetonitril-H2O (V/V)) detektáltuk, gradiens elúcióval (20–80% B (0–50
perc), detekt.: UV λ= 220 nm) ellenőriztem (51. ábra). A tisztított Cf-K(aAaA-MTX)
azonosítása tömegspektrometriával (52. ábra) történt.
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a
)

b
)

Idő
51.ábra: RP-HPLC kromatogram a kapcsolás sikerességének ellenőrzésére és a termék tisztaságára CfOSu oldat fázisú kapcsolása során a K(aAaA-MTX)peptidre:
a) kiindulási anyag – K(aAaA-MTX), b) tisztított termék – Cf-K(aAaA-MTX)

52. ábra: A Cf-K(aAaA-MTX) ESI-MS spektruma, [M+2H] 2+ =612,9
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