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Bevezetés 

A kemoterápia kifejezést általános értelemben minden olyan esetben használhatjuk, ahol 

kémiai szereket, különböző vegyületeket gyógyításra használunk. Napjainkban azonban a 

kemoterápia szót elsősorban a rákos betegségek kezelésére alkalmazott eljárással azonosítják.  

A rák gyógyítására nincs általánosan alkalmazható gyógymód. Mivel a „rák” sokféle betegség 

gyűjtőneve kezelése során is többféle lehetőség felmerülhet. Különböző változatai ellen 

változatos szerkezetű és hatásmechanizmusú hatóanyagokkal vesszük fel a harcot. Ma is 

vannak azonban még gyógyíthatatlan esetek, ahol az emberi tragédiát csak késleltetni tudjuk. 

Ezért az új gyógyszerek kifejlesztése még mindig kiemelt feladat.  

Legtöbbször a már ismert hatóanyagokat módosítjuk, hogy ezzel javítsuk, új tulajdonságokkal 

ruházzuk fel, szélesebb hatásúvá vagy éppen specifikusabbá tegyük azokat. A módosított 

vegyület sokszor hatásosabb az eredetinél: hatékonyabb a betegséggel szemben vagy kevésbé 

súlyos mellékhatásokkal rendelkezik. Ha egy másik, eltérő tulajdonságokkal rendelkező 

vegyületet kapcsolunk a molekulához, konjugátumot állíthatunk elő. Ezzel a módszerrel a 

különböző molekulák hatását kombinálhatjuk, az eredeti hatóanyag tulajdonságait 

bővíthetjük. Megváltoztathatjuk a molekula fizikai-kémiai és/vagy biológiai sajátságait. A 

hatóanyag hordozóhoz való kapcsolása előtt mérlegelnünk kell, hogy a hatás megőrzése 

mellett a molekula mely részei módosíthatók, milyen funkciós csoportokat használhatunk a 

konjugáláshoz és melyek jelenléte elengedhetetlen a biológiai aktivitás megőrzéséhez. 

Munkám során különböző típusú tumor ellenes hatással rendelkező hatóanyag molekulákat 

(ferrocén származékok, antraciklin vegyület, folsav antagonista vegyület) és különböző 

hosszúságú sejtpenetráló tulajdonsággal rendelkező oligoarginin hordozó peptideket 

kapcsoltam össze, különböző kémiai kötéseket alakítottam ki változatos kémiai stratégiákkal. 

A konjugátumok analitikai jellemzésével, kémiai és biológia tulajdonságaik vizsgálatával 

kívántam a célkitűzésekben szereplő kérdésekre választ találni. 

 

Célkitűzések 

Ismert tumor ellenes hatóanyagok vagy új hatóanyag jelöltek fizikai-kémiai és biológiai 

tulajdonságainak módosítására egy lehetséges megoldás a vegyületek hordozóhoz való 

kapcsolása. Doktori éveim alatt az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoportban, tumor ellenes 

hatással rendelkező vegyületeket (ferrocén származékok, daunomicin és pemetrexed) 

kapcsoltam hordozó peptidekhez, biokonjugátumokat állítottam elő. 
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Az oligoarginin peptidek a sejtpenetráló peptidek családjába tartoznak. Bár sejtbe jutásuk 

mechanizmusa máig sem tisztázott teljesen, számos példában bizonyították sejtbe jutó és 

juttató képességük hatékonyságát. Hordozó peptidként ezért az oligoarginin peptid-családot 

választottam. Munkám során különböző tumor ellenes szerek oligoarginin peptid 

konjugátumait állítottam elő.  

 

Több olyan metallocén vegyületet ismerünk, mely biológiai hatással rendelkezik. Az utóbbi 

időben lendületet vett a ferrocén molekula részletet tartalmazó hatóanyagok biológiai és ezen 

belül tumor ellenes hatásának vizsgálata. Csoportunk szorosan együtt működött az ELTE 

Szervetlen Kémiai Tanszékén működő MTA Spektroszkópiai Szerkezetkutató Csoporttal, 

ahol új ferrocén vegyületek előállításával és analitikai jellemzésével foglalkoznak. Az együtt 

működés során biológiai laborunkban a vegyületek tumor ellenes hatását is vizsgálták. E 

projekt keretében valósítottam meg ferrocén – peptid konjugátumok előállítását. A ferrocén 

vegyületek közül az egyszerű ferrocén-karbonsav és a tumor ellenes hatással rendelkező 

ferrocén-akrilsav konjugátumait állítottam elő elsőként. Azt kívántam vizsgálni, hogy 

különböző hosszúságú oligoarginin peptidek jelenléte hogyan befolyásolja az alapmolekulák 

citosztatikus hatását. 

 

A daunomicin jól ismert, klinikumban használt, hatékony tumor ellenes hatású vegyület, amit 

elsősorban különböző leukémiák gyógyítására használnak, káros mellékhatásai azonban 

behatárolják alkalmazásának lehetőségeit. Hordozó molekulához konjugálva a vegyület hatása 

változhat, ahogy erre számos példát találunk az irodalomban. Különböző hordozó 

molekulákhoz változatos technikákkal kapcsolták a daunomicint. Munkám során arra voltam 

kíváncsi, hogy ugyanazon peptid hordozók, de különböző kapcsolási technikák alkalmazása 

hogyan befolyásolja a hatóanyag tulajdonságait, okoz-e különbséget az eltérő kapcsolási mód 

vagy pozíció. Ennek megfelelően oligoarginin peptidekhez kapcsoltam daunomicint, a 

hatóanyag amino- és oxo-csoportjának felhasználásával. Ehhez módosított oligoarginin 

peptidek szintézisét is megvalósítottam. Munkám egy részében a Debreceni Egyetem 

Gyógyszerészi Kémiai Tanszékén működő MTA Antibiotikum-kémiai Kutatócsoport 

tagjaival dolgoztam együtt. 

 

Pemetrexed az utóbbi években kifejlesztett tumor ellenes hatású vegyület, amit elsősorban a 

tüdőben előforduló daganatos betegségek gyógyítására alkalmaznak. Hatékonyságát és 

mellékhatásait ma is vizsgálják. Peptid konjugátumainak tervezésénél célom az volt, hogy a 
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vegyület biológiai aktivitásának szempontjából fontos kémiai csoportok, a két karboxil-

csoport, sértetlenül maradjon a kész konjugátumban is. Ezért új kapcsolási stratégia felépítését 

terveztem, ezután kívántam a peptidkonjugátumok szintézisét elvégezni. Mivel a hatóanyagot 

a tüdőben előforduló rákos betegségek kezelésére alkalmazzák, az oligoarginin hordozón 

kívül egy specifikusan a tüdő szöveteiben célzottan használható peptid konjugátumát is 

elkészítettem. E projekt keretében kétszer töltöttem 1-1 hónapot Barcelonában a Pompeu 

Fabra Egyetemen működő Proteomika és Fehérje Kémiai Csoportban (Proteomics and Protein 

Chemistry Unit). 

 

Az alapvegyületek (ferrocén, daunomicin, pemetrexed) és peptidkonjugátumaik kémiai és 

biológiai tulajdonságait is vizsgáltam. A vegyületek azonosítására tömegspektrometriás, 

tisztaságuk igazolására, valamint stabilitásuk vizsgálatára analitikai folyadékkromatográfiás 

módszereket használtam. A biológiai tulajdonságok közül a vegyületek citosztatikus hatását 

és sejtbe jutó képességét a csoportunk biológiai laborjában kutató kollégák állapították meg. 

Az adatok elemzésénél a kémiai tulajdonságok ismeretében közösen vontunk le 

következtetéseket. 

 

Kísérleti módszerek 

Szintézis: szilárdfázisú Fmoc/tBu stratégiájú szintézis, kemoszelektív ligáció 

Tisztítás: fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (RP-HPLC),  

  gyors fehérje folyadékkromatográfia (FPLC),  

  gélszűrés, MCI gél kromatográfia 

Analitika: fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (RP-HPLC), 

  elemanalízis 

Szerkezetvizsgálat: ESI tömegspektrometria (ESI-MS) 

   SELDI-TOF tömegspektrometria (SELDI-MS) 

Biológiai vizsgálatok: sejtproliferáció gátlásának mérése humán leukémia (HL-60) sejteken 

   MTT teszttel 

   sejtbejutás vizsgálata humán leukémia (HL-60) sejteken áramlási  

   citometria módszerével 
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Szintézisek 

1. Prekurzor peptidek előállítása 

Oligoarginin, aminooxi-, hidrazid-csoporttal vagy ciszteinnel módosított oligoarginin, 

IELLQARGGC, IELLQARGGCGGR8 peptideket állítottam elő szilárdfázison Fmoc/tBu 

technikával. In situ aktív észteres kapcsolási stratégiát alkalmaztam DIC/HOBt 

kapcsolószerekkel. A peptideket RP-HPLC vagy FPLC módszerekkel tisztítottam. 

Tisztaságukat analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket ESI-MS módszerrel igazoltam. 

 

2. Ferrocén tartalmú peptidkonjugátumok előállítása 

Ferrocén-karbonsav tetra-, hexa- és oktaarginin származékát állítottam elő szilárdfázison 

Fmoc/tBu technikával. A peptidek N-terminálisára DIC/HOBt kapcsolószerek jelenlétében 

kapcsoltam a ferrocén-származékot, amid kötés jött létre. A konjugátumokat RP-HPLC 

módszerrel tisztítottam. Tisztaságukat analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket ESI-MS 

módszerrel igazoltam. 

1. ábra Ferrocént tartalmazó oligoarginin konjugátumok szerkezete  
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1 ferrocén-karbonsav (n = 4, 6, 8) 2 ferrocén-akrilsav (m = 6, 8) konjugátuma 

Ferrocén-akrilsav hexa- és oktaarginin származékát állítottam elő folyadékfázisban. A 

peptidek N-terminálisára kapcsoltam a ferrocén-származékot BOP/HOBt kapcsolószerek és 

DIEA jelenlétében, amid kötés jött létre. A konjugátumokat RP-HPLC módszerrel 

tisztítottam. Tisztaságukat analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket ESI-MS módszerrel 

igazoltam. 

 

3. Daunomicin peptidkonjugátumok előállítása 

Daunomicin tetra-, hexa- és oktaarginin konjugátumait állítottam elő három szintézis 

stratégiával. Négyszögsav linkerrel kapcsolt daunomicin konjugátumokat állítottam elő 
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folyadékfázisban. Először a daunomicin négyszögsav metilészter konjugátumot állítottam elő 

pH 7 metanolos közegben, majd a pH felemelésével (pH 9) és L-arginin hozzáadásával 

daunomicin és egy arginin négyszögsavamid konjugátumát szintetizáltam. A négyszögsav 

linker a daunomicin amino-csoportját és az arginin amino-csoportját köti össze. Az 

oligoarginin konjugátumokat ezen prekurzor konjugátum valamint tri-, penta- vagy 

heptaarginin peptidek folyadékfázisú reakciójában állítottam elő DCC/HOBt kapcsolószerek 

és NMM jelenlétében, DMSO oldószerben. A daunomicinhez kapcsolt arginin karboxil-

csoportját kapcsoltam a peptidek terminális amino-csoportjához, amid kötés jött létre.  

2. ábra Daunomicin–oligoarginin konjugátumok kémiai szerkezete 
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1 négyszögsavamid; 2 oxim; 3 hidrazon (n = 4, 6, 8) konjugátum 

Oxim és hidrazon kötést tartalmazó daunomicin konjugátumokat állítottam elő aminooxi- 

illetve hidrazid-csoporttal módosított tetra-, hexa- és oktaarginin peptidek és daunomicin 

reakciójában. A daunomicin oxo-csoportjához kapcsoltam az aminooxi- vagy hidrazid-

csoportot enyhén savas puffer (pH 5,2 illetve 6,0) és szerves oldószer (DMSO illetve DMF) 

elegyében.  

A daunomicin konjugátumokat sephadex gélen gélszűréssel, majd ezt követően MCI gélen 

tisztítottam. Tisztaságukat analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket SELDI-MS 

módszerrel igazoltam. 
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4. Pemetrexed peptidkonjugátumok előállítása 

Pemetrexed peptidkonjugátumait négylépéses reakcióban állítottam elő. Először a pemetrexed 

karboxil-csoportjainak átmeneti védelme érdekében metilészter származékot készítettem 

tionil-klorid reagenssel, metanolban. Ezután a pemetrexed aromás amino-csoportjára 

építettem be klóracetil-csoportot klórecetsav-anhidriddel, DIEA jelenlétében, DMF 

oldószerben. A reakció során keletkező diklóracetilezett termékről savas kezeléssel 

távolítottam el a második klóracetil-csoportot. Mindkét pemetrexed származékot etanolból 

kristályosítottam. Tisztaságukat analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket ESI-MS 

módszerrel és elemanalízissel igazoltam.  

3. ábra Pemetrexed peptidkonjugátumok szerkezete 
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 H-Ile-Glu-Leu-Leu-Gln-Ala-Arg-Gyl-Gly-NH-CH[C(=O)-NH2]-CH2-S

 H-Ile-Glu-Leu-Leu-Gln-Ala-Arg-Gyl-Gly-NH-CH[C(=O)-Gly-Gly-Arg8-NH2]-CH2-S  
A konjugátumok szintéziséhez ciszteinnel módosított peptideket készítettem (IELLQARGGC, 

R8GGC, IELLQARGGCGGR8), melyeket pH 8 trisz puffer és DMF elegyében kapcsoltam a 

pemetrexed-származékhoz. A cisztein tiol-csoportja lépett reakcióban a pemetrexedre épített 

klóracetil-csoporttal, tioéter kötés jött létre. A negyedik lépésben a karboxil-csoportokról 

eltávolítottam az átmeneti védelmül szolgáló metilészter-csoportokat vizes NaOH oldat és 

aceton elegyében. A konjugátumokat RP-HPLC módszerrel tisztítottam. Tisztaságukat 

analitikai RP-HPLC módszerrel, szerkezetüket ESI-MS módszerrel igazoltam. 
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Eredmények 

1. Ferrocén tartalmú peptidkonjugátumok 

A vízoldhatóságot elősegítő és sejtpenetráló képességgel rendelkező oligoarginin peptidekhez 

(tetra-, hexa- és oktaarginin) kapcsoltam ferrocén-karbonsav és ferrocén-akrilsav 

vegyületeket. Az irodalomban addig ismeretlen, új vegyületek előállításánál szilárdfázisú és 

folyadékfázisú szintézis technikákat egyaránt alkalmaztam.  

A konjugálás eredményeként az addig vízben nem oldódó ferrocén vegyületek vízoldhatókká 

váltak. A konjugátumok humán leukémia (Hl-60) sejteken mért citosztatikus aktivitásának 

vizsgálata során kiderült, hogy az oligoargininnel való konjugálás nemcsak a vízoldhatóságot, 

hanem egy vegyület biológiai hatásosságát is növelheti. Megfigyelhető volt, hogy egyes 

esetekben (ferrocén-karbonsav) a hexa- és oktaarginint tartalmazó konjugátum citosztatikus 

hatása az eredeti vegyület aktivitásánál jobbnak bizonyult, míg a ferrocén-akrilsav esetében ez 

a hatás nem jelentkezett. 

 

2. Daunomicin peptidkonjugátumok 

Daunomicint két konjugálásra alkalmas molekula-részének (glükózamino- vagy az oxo-

csoport) felhasználásával kapcsoltam ugyanazon hordozó peptidekhez (tetra-, hexa- és 

oktaarginin) Három különböző kémiai eljárást alkalmazva jutottam négyszögsavamid, oxim 

és hidrazon kötést tartalmazó konjugátumokhoz. Ehhez módosított oligoarginin peptideket 

állítottam elő, valamint kidolgoztam egy új módszert, ami alkalmas daunomicin és az 

oligoargininektől különböző oligopeptidek négyszögsav diamidjainak előállítására is. 

A konjugátumok tisztítására olyan új módszert dolgoztam ki, amivel savra érzékeny 

származékokat is tisztíthattam. A reakcióelegyből gélszűréssel a daunomicint, majd ezt 

követően MCI gélen a peptidet távolítottam el. A konjugátumok stabilitása szilárd 

halmazállapotban az új tisztítási módszernek köszönhetően nőtt, négyszögsavamid és oxim 

konjugátumok -5 oC, hidrazon konjugátumok -20 oC hőmérsékleten bizonyultak eltarthatónak. 

Kimutattam, hogy különböző pH értékű pufferekben (pH 2 és 5) és desztillált vízben oldva a 

négyszögsavamid és oxim konjugátumok legalább két hétig stabilak, míg a hidrazon 

konjugátumokból néhány óra alatt felszabadul a daunomicin.  

A konjugátumok citosztatikus hatással rendelkeztek humán leukémia (HL-60) sejteken, 

azonban a konjugálás minden esetben csökkentette a daunomicin aktivitását. A sejtbejutás 

mértékének vizsgálata is ugyanerre az eredményre vezetett, a szabad daunomicin ugyanannyi 

idő alatt nagyobb mértékben került a sejtekbe. Különbségeket figyeltünk meg viszont a 
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konjugátumok között az alkalmazott konjugálási hely, a létrejött kötés és a kapcsolt peptid 

hossza alapján. A daunomicin oxo-csoportján konjugált származékok hatásosabbnak 

bizonyultak a glükózamino-csoporton kapcsolt vegyületeknél. Az oxim és hidrazon 

vegyületek között a tetraarginin származékok voltak a leghatékonyabbak, IC50 értékeik között 

minimális a különbség – ezenkívül jó eredménnyel rendelkezett a hexaarginint tartalmazó 

oxim konjugátum is. 

 

3. Pemetrexed peptidkonjugátumok 

Sejtpenetráló oktaarginin peptid, valamint egy a tüdőszövetben halmozottam előforduló 

peptid (IELLQAR) felhasználásával dolgoztam ki módszert biokonjugátumok előállítására. A 

pemetrexed-peptid konjugátumok szintézise során a pemetrexed biológiai aktivitásához 

szükséges karboxil-csoportjai szabadon maradtak. A pemetrexed heteroaromás amino-

csoportját klóracetil-csoporttal módosítottam, a peptid szekvenciákba pedig cisztein 

aminosavat építettem be. A két molekula rész összekapcsolásával tioéter kötést alakítottam ki. 

A reakció végén a karboxil-csoportok átmeneti védelmére szolgáló metilészter-csoportok 

eltávolításával kaptam a kívánt konjugátumokat. 

Az új származékok citosztatikus hatásának humán leukémia (HL-60) sejteken történő 

vizsgálata során kiderült, hogy a szabad karboxil-csoportok valóban fontosak a vegyület 

aktivitásának megőrzéséhez. A dimetil-észter származék aktivitása jóval magasabb, mint az 

eredeti hatóanyagé. A szabad karboxil-csoportot tartalmazó peptidkonjugátumok citosztatikus 

hatása a pemetrexedhez képest kis mértékben csökkent, az IELLQAR szekvenciát is 

tartalmazó konjugátumok hatásosabbnak bizonyultak. A szabad karboxil-csoportok 

jelenlétének köszönhetően a pemetrexed megőrizte aktivitását. Az eredmények 

megerősítésére és az IELLQAR peptid hatásának további elemzésére vonatkozó vizsgálatok 

folyamatban vannak. 
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