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Bevezetés  

Az általunk ismert élet és a mozgás képessége elválaszthatatlan egységet alkotnak. A 
sejtekben lejátszódó molekuláris mozgásokat gyakran speciális enzimek, a 
motorfehérjék biztosítják, melyek az általuk végzett mechanikai munkához kémiai 
energiát hasznosítanak. Az emberi szervezet legnagyobb mennyiségben előforduló 
motorfehérjéje a miozin II, mely a különféle sejtmozgásoktól az izomműködésen át 
számtalan biológiai folyamatban részt vesz. A miozin II molekulák szelektív gátlása 
nagyban hozzájárul a miozin II függő mechanizmusok kísérletes vizsgálatához. A 
legjobban jellemzett és leggyakrabban alkalmazott miozin II specifikus inhibitor a 
blebbistatin. A blebbistatin azonban számos kedvezőtlen tulajdonsággal rendelkezik, 
amik limitálják alkalmazhatóságát: 1. magas fluoreszcencia, ami zavarhatja a 
fluoreszcencia alapú méréseket, 2. fotoinstabilitás: a molekula kék fény hatására foto-
konverzión esik át és elveszíti miozin inhibíciós képességét, 3. fototoxicitás kék fény 
hatására, ami gátolja a kék fény gerjesztést igénylő in vivo aplikációkat, 4. erős 
citotoxicitás. Mindezek mellett a blebbistatin miozin II specificitása is 
megkérdőjelezhető, mivel az inhibitor miozin II független folyamatokat is gátol. 
Annak érdekében, hogy meghatározzuk a blebbistatin teljes célfehérje spektrumát, a 
fotoaffinitás jelülés (PAL) technikáját alkalmaztunk, melyhez a blebbistatin azido 
származékát, az azidoblebbistatint használtuk fel. PAL során a ligandumot, ami 
általában egy kismolekulájú hatóanyag, egy fotoreaktív címkével látnak el, mely 
címke UV fénnyel történő megvilágítás hatására kovalens kötést létesít a 
környezetében lévő fehérje oldalláncokkal. PAL kísérletekben közkedvelt fotoreaktív 
címkék az aril azidok, az azido csoport kis mérete, biológiai inertsége illetve 
megvilágítás hiányában megfigyelhető kémiai stabilitása miatt. Azidoblebbistatinnal 
végzett kísérleteink során megállapítottuk, hogy az azido szubsztitúció nincs hatással 
az azidoblebbistatin miozin inhibíciójára, illetve, hogy az azidoblebbistatin-miozin 
komplex UV besugárzással kovalensen keresztköthető. Interaktomikai vizsgálatokkal 
bizonyítottuk, hogy a blebbistatin legspecifikusabb kölcsönható fehérjepartnere 
Dictyostelium discoideum (Dd) sejtekben a miozin II (EC50≈5 µM), azonban nagy 
inhibitor koncentrációknál (>30 µM) a molekula számos egyéb kölcsönható 
fehérjepartnerrel rendelkezik. Az azidoblebbistatinnal folytatott vizsgálataink során 
megfigyeltük, hogy ellentétben a blebbistatinnal, az azidoblebbistatin nem 
fototoxikus. Ez a felismerés vezetett a para-nitroblebbistatin szintéziséhez, ahol a C15 
pozcióban lévő azido csoportot egy hasonlóan elektronszívó karakterisztikájú, de nem 
fotoreaktív nitro csoportra cseréltük. In vitro illetve in vivo kísérletekkel igazoltuk, 
hogy a C15 nitro-szubsztituált blebbistatin származék - para-nitroblebbistatin - miozin 
inhibíciós tulajdonságai megegyeznek a blebbistatinéval, azonban az új származék 
nem fluorescens, fotostabil, nem fototoxikus és nem citotoxikus. Kimutattuk továbbá, 
hogy azidált molekulák PAL reakciói - az UV gerjesztés mellett- 2 foton gerjesztés 
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hatására is lejátszódnak. E megfigyelés alapján kifejlesztettünk egy új 
optofarmakológiai technikát (Molekuláris Tetoválás), mely azidált hatóanyagok 
hatásának akár szubfemtoliteres térfogatokra való, hosszan tartó lokalizációját teszi 
lehetővé. A technológia alkalmazhatóságát zebrahal embriókkal illetve humán 
melanoma sejtekkel végzett in vivo kísérletekkel igazoltuk. 

 

Célkitűzések 

 azidált gyógyszerek és gyógyszerszerű kismolekulák kémiai szintézise 
 az azidoblebbistatin miozin II inhibíciójának in vitro és vivo jellemzése 
 a miozin-azidoblebbistatin komplex fény aktivált keresztkötése  
 azidoblebbistatin kölcsönható fehérjepartnereinek azonosítása 
 blebbistatin C15 nitro és C15 kloro szubsztituált származékainak szerves 

kémiai szintézise  
 para-nitroblebbistatin fotokémiai, illetve in vitro és in vivo miozin II 

inhibíciójának jellemzése 
 azidált kismolekulák in vitro két-foton aktivációjának és in vivo két-foton 

kovalens keresztkötésének vizsgálata 
 miozin II molekulák térbeli és időbeli gátlása azidoblebbistatinnal, zebrahal 

embrióban  
 miozin II molekulák szubcelluláris gátlása M2 sejtekben, illetve a miozin II 

szerepének vizsgálata a blebesedés folyamatában 

 

Tézisek - Eredmények 

1. 9 gyógyszer és gyógyszerszerű kismolekula azidált származékának 
előállítása. 

Szerveskémiai szintézissel sikeresen állítottuk elő 9 bioakív kismolekula azidált 
származékát, melyek a COX inhibitorok, nátrium csatorna blokkolók, miozin 
inhibitorok illetve az angiotenzin 2 receptor antagonisták családjába tartoznak.    
   
2. Az azidoblebbistatin in vitro és in vivo miozin II inhibíciós képessége 
megegyezik a blebbistatinéval.  

Az azidoblebbistatin és blebbistatin in vitro miozin inhibícióját a molekulák 
Dictyostelium discoideum miozin II motor domén (DdMD) konstrukciók steady-state 
ATPáz aktivitásának gátlása révén határoztuk meg. Ezt követően, in vivo 
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kísérletekben a molekulákat először Dictyostelium discoideum (Dd) sejtek osztódására 
gyakorolt hatásuk, majd zebrahal embrió oldalvonal sejtjeinek migrációjának gátlása 
alapján hasonlítottuk össze. 

3. Az azidoblebbistatin-miozin komplex fényaktivációval kovalensen 
keresztköthető. 

Az azidoblebbistatin-miozin komplex fényaktivációval történő keresztkötését 
követően a kovalens komplexet kinetikai és tömegspektrometriás módszerekkel 
mutattuk ki. Bizonyítottuk továbbá, hogy keresztkötési ciklusok alkalmazásával 
(ciklikus ismétlése az azidoblebbistatin kezelésnek és a fényaktiválásnak) a miozin kis 
koncentrációjú azidoblebbistatinal kovalensen telíthető.   

4. A blebbistatin legspecifikusabb kölcsönható fehérjepartnere Dd sejtekben a 
miozin II (EC50≈5 µM), azonban nagy inhibitor koncentrációknál (>30 µM) a 
blebbistatin számos egyéb kölcsönható fehérjepartnerrel rendelkezik.  

Dd sejtlizátumot növekvő koncentrációjú azidoblebbistatinnal kezeltünk, majd a 
mintákat UV besugárzással fényaktiváltuk. A mintákat ezt követően SDS 
gélelektroforézissel választottuk el. Az azidoblebbistatin fluoreszcenciáját kihasználva 
6 sávot különítettünk el, melyeket denzitometriával és tömegspektrometriával 
analizáltunk. Eredményképp megállapítottuk, hogy a blebbistatin legspecifikusabb 
kötő fehérjéje a miozin II (EC50 = 5.1 ± 1.4 µM). Nagyobb inhibitor koncentrációknál 
(EC50 ≥ 30 µM) további, ez idáig ismeretlen kötőfehérjék is azonosításra kerültek, 
pl.: vacuolar H+-ATPase A alegység (EC50 = 50 ± 31 µM), malate dehydrogenase 
(EC50 = 55 ± 17 µM), elongation factor 1α (EC50 > 100 µM). 

5. A blebbistatin C15 pozíciójába szubsztituált elektronszívó karakterisztikájú 
csoportok (azido, nitro, kloro) nem befolyásolják a származék miozin inhibícióját. 

A blebbistatin C15 szubsztituált azido, kloro, illetve nitro származékának szerves 
kémiai szintézisét követően mértük azok in vitro (Dd és nyúl vázizom miozinon) és in 
vivo (Dd, HeLa és M2 sejteken valamint zebrahal embriókon)  miozin gátlását. Egyik 
származék esetében sem találtunk számottevő miozin gátlásbeli eltérést a 
blebbistatinhoz viszonyítva. 

6. A C15 nitro-szubsztituált blebbistatin származék - para-nitroblebbistatin - 
fotostabil, nem fluoreszcens, nem fototoxikus és nem citotoxikus. 

A blebbistatin és para-nitroblebbistatin fotostabilitását az abszorbancia spektrumjaik 
besugárzás hatására történő változása alapján határoztuk meg. Fototoxicitási 
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tesztekhez HeLa sejteket illetve zebrahal embriókat használtunk. Az inhibitorok 
citotoxikusságát Dd és HeLa sejteken illetve zebrahal embriókon vizsgáltuk.  

7. HeLa sejtekben, a miozin 2 aktivitása szükséges a sejtosztódás utolsó 
lépéséhez, a hasításhoz (scission). 

 A blebbistatinnal ellentétben a para-nitroblebbistatin nem fototoxikus, ami lehetővé 
teszi a miozin gátolt fenotípus fluoreszcens mikroszkópos eljárásokkal való in vivo 
vizsgálatát. Amikor konfokális mikroszkópban követtük kis koncentrációjú (<30 µM) 
para-nitroblebbistatinnal kezelt EGFP-α-tubulin/mCherry-H2B HeLa sejtek 
osztódását, egy új fenotípust fedeztünk fel: a citokinézis megtörténik, a sejteket 
összekötő híd (midbody) kialakul, azonban ennek a hasítása (scission) nem következik 
be, hanem a sejt összeugrik, letapad és két magvú lesz (mechanizmus 1). Nagyobb 
para-nitroblebbistatin koncentrációknál (>30 µM)  a citokinézis nem történik meg, a 
sejt letapad, és így lesz két magvú (mechanizmus 2). Mivel a para-nitroblebbistatin 
nagy koncentrációban nem specifikus, csak az első mechanizmus köthető a miozin II 
gátlásához. Következésképp a citokinézishez nem, a hasításhoz azonban szükséges a 
miozin II aktivitása.     

8. Aril azidok két-foton indukált keresztkötési reakciója lehetővé teszi azidált 
biológiailag aktív molekulák hatásának akár szubfemtoliteres térfogatra való 
lokalizációját (Molekuláris tetoválás). 

Kimutattuk, hogy fényindukált keresztkötési ciklusok alkalmazásával 
(azidoblebbistatin kezelés és UV besugárzás ciklusos alkalmazása)  a miozin 
azidoblebbistatinnal kovalensen telíthető, még akkor is, ha az egyes ciklusokban 
alkalmazott azidoblebbistatin jóval a telítési koncentráció alatt van. Kimutattuk 
továbbá, hogy a miozin-azidoblebbistatin komplex két-foton gerjesztés hatására 
kovalensen kapcsolható. E két megfigyelés alapján kifejlesztettünk egy új 
optofarmakológiai technikát, amit Molekuláris Tetoválásnak neveztünk el. A 
technológia azidált hatóanyagok hatásának akár szubfemtoliteres térfogatokra való, 
hosszan tartó lokalizációját teszi lehetővé (2. ábra).       

9. Humán melanóma sejtek esetében a bleb expanzió globális, míg a bleb 
retrakció lokális miozin II működés eredménye,. 
 
A molekuláris tetoválás technikáját felhasználva, miozin II molekulák 
azidoblebbistatinnal történő szubcellulárisan gátlását értük el M2 humán melanóma 
sejtekben. A gátolt és gátolatlan sejtrészek blebbesedésének analízisével 
bizonyítottuk, hogy a bleb expanzió globális míg a bleb retrakció lokális miozin II 
működés eredménye.   
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Konklúziók 

 Hatóanyagok azidált származékainak szerves kémiai szintézise hatékonyan 
elvégezhető jódozott prekurzorok és halogén/azide szubsztitúciós reakciók 
felhasználásával. A szintézis megtervezését nagyban elősegíti, hogy számos 
hatóanyag esetében a halogénezett származékok különböző célokból már 
előállításra kerültek, úgymint hatás szerkezet összefüggés vizsgálat, receptor 
kötési tesztek, SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), 
ADME (Absorption, Distribution, Metabolism). 

 Azidált hatóanyagok sejtlizátumban történő fényaktiválásával mind az erős, 
mind a gyenge kölcsönható fehérjepartnerek azonosíthatóak. A módszer nagy 
előnye, hogy a hatóanyag-fehérje komplexek látszólagos kötési állandója is 
meghatározható.   

 A blebbistatin kedvezőtlen 
tulajdonságai (fluoreszcencia, 
fotoinstabilitás, fototoxicitás, 
citotoxicitás) C15 nitro 
szubsztitúcióval 
megszűntethetőek a 
származék miozin inhibiciós 
képességének befolyásolása 
nélkül. A változatlan miozin 
gátlás könnyen értelmezhető a 
miozin.ADP.Vi.para-
nitroblebbistatin szerkezeti 
modelljével: a C15 nitro 
szubsztituens a miozin aktin 
kötő árokhoz közeli zsebben 
helyezkedik el, ahol nem 
képez sztérikus akadályt (1. 
ábra). 

 Para-nitroblebbistatinal gátolt HeLa sejtek osztódásának követése arra enged 
következtetni, hogy a miozin II aktivitása nem szükséges a citokinéziskor 
lejátszódó befűződés folyamatához, melyet már más csoport is felvetett (Ma et 
al, PNAS 2012). Ezen túlmenően, eredményeink azt is mutatják, hogy a 
sejtosztódás végső lépéséhez, a hasításhoz  (scission) azonban szükséges a 
miozin II aktivitása. A megfigyelés jelentősége, hogy mindezidáig nem írtak le 
összefüggést a miozin II és a hasítás mechanizmusa között.      

 Két-foton indukált kovalens keresztkötési ciklusok alkalmazásával azidált 
hatóanyagok szubfmetoliteres felbontású, hosszan tartó in vivo hatás-

 

1. ábra. A miozin.ADP.Vi.para-nitroblebbistatin 

komplex szerkezeti modellje. 

myosin.ADP.Vi.para-nitroblebbistatin complex. 
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lokalizációja érhető el. A Molekuláris Tetoválás technológiája különösen jól 
alkalmazható autonóm és nem-autonóm folyamatok illetve lokális és globális 
molekuláris mechanizmusok feltárása. 
 

 
2. ábra. A Molekuláris Tetoválás technikája. Az azidált hatóanyagok - például azidoblebbistatin 
(ABleb) - úgy kerülnek megtervezésre, hogy megőrizzék biológiai aktivitásukat. Molekuláris 
tetoválás során a kezelni kívánt szervezethez  (pl sejt- vagy szövetkultúrához, zebrahal 
embrióhoz) kis koncentrációjú (<EC50) azidált hatóanyagot adunk. Mivel a hatóanyag 
koncentrációja jóval az EC50 érték alatt van, annak hatása nem kimutatható. Ezt követően egy 
célterületet (egy sejtet, vagy akár szubcelluláris területet) fókuszált két-foton lézerrel 
besugárzunk. Ennek következtében az azidált hatóanyag aktuálisan a célfehérjével alkotott 
komplexei kovalensen kapcsolódnak, a nem fehérjekötött azidált hatóanyag pedig vízzel 
elreagál. Ez a két folyamat kiüríti az azidált hatóanyagot a besugárzott területről, ahova diffúzió 
útján a környezetből új azidált hatóanyag molekulák érkeznek. A célterületet a lézerrel többször 
végigpásztázva a célfehérje kovalens telítése érhető el. A jobb oldali képen azidoblebbistatinnal 
MT alakban molekulárisan tetovált HeLa sejt látható. A tetoválás elkészítése után a sejt 
aktinhálózatát actin glow, a sejtmagokat Hoescht festékekkel tettük láthatóvá. A felvétel a 
molekuláris tetováláshoz is használt két-foton mikroszkóp segítségével készült (Femto 2D, 
Femtonics).   
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Alkalmazott módszerek 
 Szerves kémia szintézisek: elektrofil szubsztitúciós reakciók (jódozás, 

brómozás), halogén-azid szubsztitúciós reakciók, észterezés, tozilezés, 
asszimetrikus szintézis    

 Kromatográfiás módszerek: Flash kromatográfia (Agilent FP 971), HPLC (High 
Pressure Liquid Chromatography, Agilent 1100),  

 Tömeg spektrometria (Waters SQD) 
 NMR (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy) - Bodor Andrea 
 Fehérje expresszió és tisztítás - Ozoróczyné Szász Ilona 
 Abszorpciós spektroszkópia (Schimadzu UV-2101)  
 Fluoreszcens spektroszkópia (Edinburgh Instruments F900)  
 Steady-state bazális és aktin-aktivált miozin II ATPáz mérések - Várkuti 

Boglárka és Végner László 
 Gélelektroforézis, denzitometria 
 Triptikus fehérje fragmentek tömegspektrometriás azonosítása MALDI-TOF 

(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight) 
tömegspektrométerrel - Gulyás Éva 

 Sejtes tesztek (Dd, HeLa, M2) 
 Zebrahal embrióval történő kísérletek 
 Konfokális mikroszkópia (Zeiss LSM 710) 
 Két-foton mikroszkópia (Femto 2D, Femtonics) 
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