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Bevezetés  

Mind in vitro, mind in vivo biológiai vizsgálatok esetén a vizsgálandó molekulák (például 

peptidek) vízoldékonysága igen fontos tényez . A vízoldhatóság problémája többek közt 

aggregálódásra nagymértékben hajlamos -red zött réteg szerkezet  peptidek esetében merül 

fel. Számos köt désvizsgálat biotinnal jelzett peptideken alapul. A biotin peptidhez való 

kapcsolása tovább rontja az oldhatóságot, ami f leg hidrofób peptidek esetében 

megnehezítheti, akár meg is hiúsíthatja ezeket a vizsgálatokat. További probléma, hogy a 

biotin közvetlen kapcsolása a peptidhez hamis eredményeket adhat, mivel a biotin – avidin 

kölcsönhatás létrejöttét sztérikus tényez k gátolhatják, vagy az avidin gátolhatja a peptid – 

receptor kölcsönhatást. A térgátlás kiküszöbölésére egy hosszabb szénlánccal módosított 

biotint használnak, a biotinil-6-aminohexánsavat, ez azonban tovább rontja az oldhatóságot.  

Biotin csoport beépítése (biotinilálás) minden esetben az oldhatóság csökkenésével jár. Az 

oldhatóság növelésére kézenfekv  módszer polietilénglikol vegyületek használata, de a 

jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható polietilénglikolok polidiszperz rendszerek, pontos 

molekulatömeggel nem jellemezhet ek, ami megnehezíti karakterizálásukat.  

 

Célkit zés 

 

Doktori munkám célja, hogy biotin tartalmú peptidkonjugátumokat állítsak el  hidrofób 

peptidek és, hidrofil távtartók segítségével. E célra a humán IgG egyik hidrofób szekvenciáját, 

és annak rövidebb változatát terveztem el állítani, melynek biotinilált formáit ELISA 

vizsgálatokban használják. A hidrofil távtartók el állításához két oligoetilénglikolt terveztem  

kiindulási anyagként használni, 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsavat (TEG), illetve 

4,7,10-trioxa-1,13-tridekándiamint (TTD). Az oligoetilénglikol távtartók a biotin és a peptid 

közé illesztve várhatóan megnövelik a konjugátum oldhatóságát.  

 

 

 

 

 

 

 



Stratégia 

 

Olyan biotin tartalmú peptidkonjugátumot állítottam el , amely oligoetilénglikol 

származékot tartalmaz, így nagyobb a vízoldhatósága, mintha az általánosan alkalmazott 

biotinil-6-aminohexánsavval jelölt konjugátumoké. Doktori munkám három részb l áll:  

I.) a H-C(Acm)VVVDVSHEDP-NH2 (CP), H-VVDVSHEDP-NH2 (VP), illetve  

 H-EVTC(Acm)VVVD-NH2 (ED) peptidek el állítása  

II.) védett oligoetilénglikol távtartók el állítása és citotoxicitásuk vizsgálata  

III.) biotin tartalmú peptidkonjugátumok el állítása és oldhatóságuk vizsgálata 

 

I.) 

A kiválasztott H-C(Acm)VVVDVSHEDP-NH2, H-VVDVSHEDP-NH2, illetve H-

EVTC(Acm)VVVD-NH2 modell peptidek a humán IgG Fc régiójából származnak. 

El állításuk az aggregáció és a hidrofób szekvenciarészletek miatt igen nehéz. Szilárd fázison, 

kétféle stratégiával terveztem el állítani ket: Boc stratégiával manuálisan, illetve Fmoc 

technikával automata peptidszintetizátorral.  

 Fmoc / tBu stratégiával való szintézis automata peptidszintetizátor segítségével 

terveztem el állítani, DIC / HOBt kapcsolóreagensek segítségével. Manuális 

peptidszintézishez Boc / Bzl stratégiával terveztem el állítani a peptideket PyBOP / HOBt 

kapcsolóreagensek alkalmazásával. Fmoc / tBu stratégiánál a kész peptid, illetve 

peptidkonjugátum trifluorecetsav-víz eleggyel hasítható le, Boc / Bzl stratégia esetében 

folyékony hidrogénfluoriddal. 

 

II.)  

 A védett oligoetilénglikol távtartók el állításánál fontos szempont volt, hogy 

aminosav-típusú szerkezetet hozzak létre, tehát egy védett amino-terminálissal, valamint egy 

szabad karboxilcsoporttal rendelkezzen a célvegyület. A kereskedelmi forgalomban kapható 

két oligoetilénglikolt, a 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsavat, valamint a 4,7,10-trioxa-

1,13-tridekándiamint terveztem használni kiindulási anyagként.  

A 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsav esetében az amino-terminális kialakítását védett 

formában terveztem végrehajtani Boc- illetve Fmoc-védett etilén-diamin (EDA) 

felhasználásával. Célom volt az amin és a karbonsav között amidkötés kialakítása a 

peptidkémiában használatos kapcsolóreagensek segítségével, például N,N’-diciklohexil-



karbodiimiddel (DCC). A dikarbonsav azonban két karboxilcsoportjának köszönhet en 

mindkét oldalán reakcióképes, amely kétszeresen acilezett melléktermékhez vezethet. Ezért 

szükségszer  a dikarbonsav egyik karboxilcsoportját átmeneti védelemmel ellátni. Ezt egy 

Dowex-ioncserél  gyantán alapuló szelektív átészterez dési eljárással kívántam elérni. Az így 

kapott félésztert már egyértelm en lehet reagáltatni a védett etilén-diaminnal. Az átmeneti 

észtervéd csoport etlávolításával el állítható a Boc, illetve Fmoc védett aminosav típusú 

távtartó.  

A 4,7,10-trioxa-1,13-tridekándiamin típusú távtartó el állítását egy eltér  eljárással terveztem 

végrehajtani. A célom itt is az aminosav-jelleg kialakítása volt. 

Az amidkötés kialakításának egyik peptidkémiában is használt eljárása az anhidridek 

alkalmazása. Ha azonban gy r s anhidridet alkalmazunk (például borostyánk savanhidridet), 

a gy r felnyílás során kialakuló amidkötés mellett egy szabad karboxilcsoport is kialakul. Az 

aminosav-típus tehát ebben az esetben átmeneti védelem kialakítása nélkül létrehozható. Az 

izolált ikerionos szerkezet  köztiterméket ezután Boc, illetve Fmoc védelemmel láthatjuk el.  

Mivel a kés bbiekben biológiai célokra is fel kívánom használni ezeket a távtartókat, ezért 

szükséges volt tudnom, hogy mutatnak-e citotoxikus tulajdonságot. A citotoxicitási 

vizsgálatokat humán PBMC sejteken terveztem végrehajtani.  

 

III.)  

 A biotin tartalmú peptidkonjugátumokat többféleképpen terveztem el állítani. A 

szilárd fázison el állított tesztpeptidekhez a bevált kapcsolóreagensek segítségével a védett 

aminosav-típusú oligoetilénglikol távtartókat egy lépésben kapcsolhatom. Mivel aminosav-

típusú távtartókat használtunk, ez lehet séget biztosít arra, hogy egymás után több távtartót 

kapcsoljak egymáshoz. Célom volt tovább, hogy megvizsgáljam, lehetséges-e 2, illetve 3 

távtartó egymáshoz kapcsolása, és milyen változást okoz beépítésük a létrejött 

peptidkonjugátum oldhatóságában. A tervem továbbá egy másik szintézisút megvalósítása, 

amelyben szilárd fázison építem fel a biotinnal módosított oligoetilénglikol alapú távtartókat, 

majd az így felépített biotinilált-oligoetilénglikolt a gyantáról lehasítva egy lépésben 

kapcsoljam a vizsgálandó peptidhez. A konjugátumok oldhatóságának mérését HPLC-

készüléken, illetve tömegmérésen alapuló eljárást kívántam felhasználni.  

 

 

 

 



Alkalmazott módszerek 
 
Az új oligoetilénglikol származékok szintézisére általános szerves kémiai szintetikus 

módszereket és eszközöket használtam. Az oligoetilénglikolok peptidhez való konjugálása a 

peptidkémiában használatos kapcsolóreagensek segítségével történt. Az új termékek 

azonosítását tömegspektrometriás vizsgálatokkal, illetve aminosavanalízissel végeztem el. Az 

aminosav és peptidszármazékok tisztaságának vizsgálatához, valamint az oldhatósági 

vizsgálatokhoz HPLC-s módszereket alkalmaztam. 

 

Eredmények 

 

1.) Doktori munkám során elvégeztem három biológiailag aktív, hidrofób IgG peptid 

 szintézisét szilárd fázison Boc-, illetve Fmoc-stratégiával. A H-

 C(Acm)VVVDVSHEDP-NH2 H-VVDVSHEDP-NH2 és a H-EVTCVVVD-NH2 

 peptidek biotinilált változatai egyaránt nagyon rossz oldhatósággal rendelkeznek. 

 Szilárdfázison, kétféle stratégiával állítottam el  ket, Boc stratégiával manuálisan, 

 illetve Fmoc technikával automata peptidszintetizátorral.  

2.) Munkám során eljárást dolgoztam ki 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsav 

 monobutilészterének el állítására heterogén fázisban, egy Dowex-ioncserél  gyantán 

 alapuló szelektív átészterez dési eljárással. 

3.) El állítottam egy új típusú 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsav alapú védett 

 oligoetilénglikol távtartót. A 3,6,9-trioxaundekán-1,11-dikarbonsav esetében az 

 aminoterminális kialakítása védett formában Boc- illetve Fmoc-védett etilén-

 diamin felhasználásával  amidkötés kialakításával történt. Az amino- és karboxi-

 terminálissal rendelkez  EDA-TEG  távtartó használatával elkerülhet  az esetleges 

 melléktermékek képz dése. 

4.) Munkám során el állítottam egy új 4,7,10-trioxa-1,13-tridekándiamin alapú 

 oligoetilénglikol távtartót. A diamint borostyánk savval reagáltatva gy r felnyílás 

 közben amidkötést hoztam létre. A gy r felnyílás során kialakuló amidkötés mellett 

 egy szabad karboxilcsoport is kialakul, így az aminosav-típust ebben az esetben 

 átmeneti védelem kialakítása nélkül hoztam létre. Az izolált ikeriont ezután Boc, 

 illetve Fmoc védelemmel láttam el. 

 

 



5.) Az el állított védett EDA-TEG, illetve TTD-Su oligoetilénglikol távtartók el állítása 

 egyszer , olcsó, különleges berendezést nem igényel, a peptidkémiában használatos 

 eszközök segítségével elvégezhet . A sikeresen el állított oligoetilénglikol távtartók 

 egyszer en alkalmazhatók peptidszintézisben. E származékokat egy lépésben lehet 

 peptidekhez/fehérjékhez, valamint egyéb, gyógyászatban alkalmazható vegyületekhez 

 kapcsolni.  

6.) A kiválasztott tesztpeptidek és az el állított oligoetilénglikol távtartók segítségével 

 olyan biotint tartalmazó peptidkonjugátumokat terveztem és állítottam el , amelynek 

 oldhatósága többszöröse a hagyományos biotinil-6-aminohexánsavas peptideknek. 

7.)  A  szilárd fázison el állított tesztpeptidekhez a bevált kapcsolóreagensek 

 segítségével  kétféleképpen készítettem el a biotinilált oligoetilénglikol tartalmú 

 peptidkonjugátumokat. Az egyik szintézisút szerint szilárdfázison építettem fel az 

 oligoetilénglikolhoz kapcsolt biotint, majd az így felépített biotinilált-oligoetilénglikolt 

 a gyantáról lehasítva egy lépésben kapcsoltam a vizsgálandó peptidhez.  

 A másik módszer szerint magán a tesztpeptiden építettem fel a biotinil-

 oligoetilénglikolt, a védett távtartók és biotin segítségével. Ez a módszer kisebb, 

 kevésbé aggregálódó peptidek esetében jó alternatívát jelent. 

8.) Doktori munkám során megvizsgáltam, hogy lehetséges-e több TTD-Su távtartó 

 egymáshoz kapcsolása. Mivel a távtartók aminosav-típusúak, tehát N- terminálissal 

 és szabad karboxilcsoporttal rendelkeznek, ez lehet séget adott arra,  hogy több 

 oligoetilénglikol távtartót tartalmazó, hosszabb konjugátumokat állítsak el ,  ezek 

 további oldhatatlan peptidek vizsgálatát könnyíthetik meg. 

9.) Megvizsgáltam az el állított biotnilált peptidkonjugátumok oldhatóságát. Az általam 

 felvázolt (tömegmérésen, ileltve RP-HPLC-mérésen alapuló) oldhatóság 

 meghatározások kiválóan alkalmazhatók egyéb peptidkonjugátumok 

 oldhatóságának meghatározására. Az el állított oligoetilénglikol tartalmú biotinilált 

 konjugátumok több mint kétszer akkora oldhatóságot mutattak, mint a hagyományosan 

 használt biotin-6-aminohexánsavval módosított peptidek. 

10.) Megvizsgáltam, hogy az általam el állított oligoetilénglikol távtartók mutatnak-e 

 citotoxikus hatást humán vérb l preparált PBMC sejteken. Mivel az el állított EDA-

 TEG és TTD-Su távtartók citotoxicitást nem mutatnak 0,5 M koncentrációig, ezért 

 valószín leg képesek különböz  potenciális gyógyszerhatóanyagok 

 vízoldékonyságának és farmakokinetikai jellemz inek javítására. 

 



 A munkám jelent sége egy olyan új, irodalomban nem ismert oligoetilénglikol alapú 

vegyületcsoport kifejlesztése, amely el nyösen befolyásolja a módosított peptidek, 

hatóanyagok oldhatóságát. Ezeknek a reagenseknek el állítása,és peptidhez való kapcsolása 

várhatóan új immundiagnosztikai és gyógyászati eljárásokhoz is vezethetnek. 
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