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Rövidítések jegyzéke 
 

Az aminosavak jelölésére az irodalomban használt 1 és 3 betűs rövidítéseket használtam. A 

peptidkémiai rövidítések alkalmazásában a Journal of Peptide Scienceben megjelent 

iránymutatást alkalmaztam 15. 

 

A szövegben leggyakrabban alkalmazott rövidítések az alábbiak voltak: 

 

AMPS aminometil-polisztirol 
β-Alaol β-alaninol 
Boc t-butiloxikarbonil 
Bzl Benzil 
DBU 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én 
DCC N,N’-diciklohexil-karbodiimid 
DCM Diklórmetán 
DCU N,N’-diciklohexil-urea 
DIC N,N’-diizopropilkarbodiimid 
DIEA N,N-diizopropil-etil-amin 
DMAP 4-dimetilamino-piridin 
DMF N,N-dimetilformamid 
DMSO dimetil-szulfoxid 
EDA etilén-diamin 
ESI-MS elektrospray ionizációs tömegspektrometria 
Fmoc 9-fluorenilmetiloxikarbonil 
Glyol glicinol, 2-amino-etanol 
HBTU O-benzotriazol-1-il-N,N,N’,N’-tetrametiluronium-hexafluorofoszfát 
Hmb 2-hidroxi-4-metoxi-benzil- 
HOBt benzotriazol-1-ol-hidrát 
HPLC nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia 
Lysol L-lizinol 
MBHA metilbenzhidrilamin-gyanta 
NMM N-metil-morfolin 
NMP N-metil-pirrolidon 
NMR mágneses magrezonancia spektroszkópia 
PEG polietilén-glikol 
Pheol L-fenilalaninol 
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PS Polisztirol 
PS-DVB poli (sztirol-divinil-benzol) 
tBu tercier-butil 
TEA trietil-amin 
TFA Trifluorecetsav 
TFE Trifluoretanol 
TEG trietilén-glikol 
TEGBz ((4-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)fenil)metil- 
THF Tetrahidrofurán 
Z Benziloxikarbonil 
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1. Bevezetés 
A szilárdfázisú kémia napjaink kémiájának egyik leggyorsabban fejlődő területe. A 

gyógyszerhatóanyag kutatásokban a kombinatorikus kémia térhódításával, a mind 

hatékonyabb és gyorsabb szintézis elengedhetetlenné vált. A biológiai vizsgálati módszerek 

fejlődése lehetővé tette, hogy az előállított molekulákat külön preparálás nélkül, a szilárd 

hordózóval együtt vizsgálják (on the bead testing). Ez a lehetőség és a nagy 

áteresztőképességű biológiai tesztrendszerek (High Throughput Screening; HTS) elterjedése 

újabb lökést adott a szilárd fázisú kémia fejlődésének. A szilárd fázisú kémia fejlődésének 

útja szorosan összefügg a szilárd hordozók fejlődésével, és azok tulajdonságainak mind 

teljesebb megismerésével. A különböző alkalmazási területekre mind jobb és speciálisabb 

hordozók szükségesek, legyen szó akár scavenger gyantákról, peptidkémiai hordozókról, vagy 

szilárd fázisú szerves kémiai szilárd fázisokról. Mindegyik terület különböző sajátságú, 

kémiai és fizikai tulajdonságú gyantákat igényel. Ezek hatékony alkalmazásához az 

előállításukon túl, szükség van a fizikai, kémiai tulajdonságaik mind teljesebb megismerésére 

is. 

A biomolekuláris kémiai kutatások a humán genom feltérképezése után a proteomika irányába 

fordultak. A fehérjeállomány feltérképezése, főleg biológiai, biokémiai eszközökkel, 

gőzerővel zajlik napjainkban is. A detektált és biológiai hatással ellátott fehérjék 

működésének megértését, szervezetben betöltött funkciójuk mind teljesebb megismerését 

segíti a fehérjék modellezése kisebb peptidekkel. Ezen szerkezet-hatás összefüggések 

feldolgozásával, értékelésével megismerhetővé válnak a fehérjék aktivitásához szükséges 

szerkezeti elemek. A modellpeptidek, fehérjeszakaszok, biológiailag aktív peptidek, 

peptidomimetikumok kémiai kutatásának egyik legfőbb preparatív eszköze a szilárd fázisú 

peptidkémia. A peptidek szintézisének mind hatékonyabb megvalósításához az út ismételten a 

szilárd hordozók megismerésén és tökéletesítésén keresztül vezet, kiegészülve a 

védőcsoportok mind jobb, hatékonyabb felhasználásának igényével. A szintetikus szilárd 

fázisú peptidkémia kialakulása óta (Bruce Merrifield, 1963) jelentős fejlődésen ment 

keresztül, ugyanakkor még a mai napig is vannak olyan szekvenciák, amelyek előállítása nem 

megoldott. Ezek a peptidek újabb és újabb szilárd hordozók, védőcsoportok fejlesztését 

igénylik. 

Doktori munkám során a szilárdfázisú peptidkémiai metodológiai kutatás három fő területébe 

próbáltam betekintést nyerni. Elsőként a napjainkban egyik legsokrétűbben használt gyanta, a 
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2-klór-tritil-klorid gyanta hasítási kinetikai vizsgálatait végeztem el (a), majd új típusú 

polietilén-glikol tartalmú szilárd hordozók szintézisét, és jellemzését végeztem el (b), 

végezetül pedig egy etilén-glikol alapú peptidkémiai védőcsoport rendszert terveztem, és 

állítottam elő (c). 

a) 2-klór-tritil-klorid gyanta hasítási kinetika vizsgálata 

A Barlos által kifejlesztett 2-klór-tritil-klorid gyanta 16, napjaink szilárd fázisú 

peptidkémiájának egyik legnépszerűbb hordozója. Népszerűsége igen sokoldalú 

felhasználhatóságának köszönhető. Egyaránt szintetizálható rajta peptid-karbonsav, peptid-

alkohol és peptid-tiol is. Mivel a kész peptidszármazék igen enyhe savas hasítóelegyekkel 

lehasítható a gyantáról, ezért lehetőségünk nyílik teljesen, vagy részlegesen védett 

peptidfragmensek előállítására is, amelyek fragmenskondenzációs lépésekbe vihetők. Az 

aminosavak, amino-alkoholok gyantára kapcsolásával számos közlemény foglalkozik, illetve 

ismertek jól használható hasítóelegyek is, de a termékek hasíthatóságáról, illetve a hasítás 

mechanizmusáról nincsenek információink. Korábbi munkám során peptidalkoholok 2-klór-

tritil gyantáról történő hasítása során érdekes anomáliákat tapasztaltam, ezért a hasítási 

tulajdonságok mind teljesebb feltérképezését tűztem ki célul. 

Doktori munkám célja: 2-klór-tritil-klorid gyantán előállított különböző lánchosszúságú, 

oldalláncú (térigényű) peptid-karbonsavak és peptid-alkoholok hasításának kinetikai 

jellemzése. Ezen belül a hasítás reakciókinetikai jellemzésén túl, összefüggéseket kívántam 

találni a hasítási sebesség, hasítóelegyek és a hasítandó kötés kémiai tulajdonságai között, 

illetve, hogy milyen hatással van a hasításra a lánchosszúság növelése és a hasítandó kötés 

közelében lévő esetleges térgátlás. 

b) Új típusú polietilén-glikol alapú hordozók szintézise 

A szilárd hordozók fejlődésének egyik mérföldköve volt a PEG alapú hordozók megjele-

nése17. A polietilén-glikol poláris oldószerekben tapasztalható kiváló duzzadási és oldhatóság 

növelő sajátságainak köszönhetően nyílt lehetőség az előállított termékek gyantán történő 

biológiai tesztelésére. Manapság számos kiváló polietilén-glikol alapú gyanta hozzáférhető a 

kereskedelmi forgalomban, de két nem túl előnyös tulajdonsága mindegyiknek van. Az egyik 

a hosszú PEG láncok (2-3000 Da) miatti alacsony kapacitás (~ 0,2 mmol/ g gyanta), a másik 

pedig a magas ár. Emellett még problémát jelenthet a felhasználói oldalról, hogy valamennyi 

PEG lánc etilén-oxid polimerizációjával készül, ezáltal a lánchosszúságok nem egyértelműek 

(csak átlagos molekulatömeggel és polidiszperzitással jellemezhetőek). 

Doktori munkám célja: Olyan új típusú polietilén-glikol tartalmú gyanták előállítása, amelyek 

olcsó, könnyen hozzáférhető kiindulási anyagokból előállíthatóak, polimerizáció mentes 
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technológiával készülnek el, egyaránt alkalmasak Boc és Fmoc peptidszintézisre és a jelenleg 

kapható gyantáknál lényegesen magasabb kapacitással rendelkeznek (~0,6 mmol/ g gyanta). 

Célul tűztem ki az előállított gyanták fizikai és kémiai jellemzését, valamint a gyantán 

előállított peptidek biológiai hozzáférhetőségének vizsgálatát. Ennek részeként célom volt az 

optimális PEG lánchosszúság meghatározása is. Végezetül pedig alkalmazni kívántam az új 

gyantákat egy úgynevezett „nehéz szekvencia” szintézisére, bizonyítandó a polietilén-glikol 

inter/intramolekuláris hidrogén-híd gátló tulajdonságait. 

c) Oligoetilén-glikol alapú védőcsoport rendszer szintézise 

A szilárd fázisú peptidkémia alkalmazhatóságának feltétele a megfelelő szilárd hordozón túl, 

a jól megválasztott védőcsoport kombináció használata. Napjainkban két elterjedt szintetikus 

stratégia ismert. Az egyik az úgynevezett Boc/benzil, a másik pedig az Fmoc/terc.-butil 

stratégia. Ezeken túl számos speciális védőcsoport ismert, amelyek általában a 

hasíthatóságukban különböznek egymástól. A szintézis közben aggregálódó, és ezáltal a 

szintézist nehezítő „nehéz szekvenciák” előállítására azonban egyik sem nyújt megoldást. Az 

inter/intramolekuláris hidrogén-hidakkal történő aggregáció megakadályozására leginkább a 

Hmb védőcsoport alkalmazható. Ennek lényege, hogy az aminosavak N-terminálisára az 

átmeneti, ez esetben kizárólag Fmoc, védőcsoport mellé, egy másik csoportot is felvisznek, 

ezáltal nem marad szabad hidrogén, ami aggregációt okozhatna. A származékok előállítása 

igen nehézkes, ráadásul az acilezésük is problémás, így nem általánosan használható a 

módszer.  

Doktori munkám célja: Olyan új típusú oldallánc védőcsoport-rendszer tervezése és 

szintézise, amely az etilén-glikol oldhatóság növelő és β-réteg aggregációt gátló 

tulajdonságait felhasználva megkönnyíti a „nehéz szekvenciák” szintézisét. A felhasználási 

terület meghatározására az előállított védett aminosavakon vizsgálni kívántam a védőcsoport 

hasíthatóságát. A működési hipotézis igazolására összehasonlító tesztszintézist hajtottam 

végre egy jól ismert nehezen előállítható peptid esetében az új védőcsoport és a leginkább 

használt tercier-butil alapú védőcsoport használhatóságának összehasonlítására. 
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1.1. Hordozók 18 
Szilárd hordozónak nevezzük a szilárd fázisú kémaiában használt, az adott 

reakciókörülmények között oldhatatlan vegyületet, amelyhez hozzá kapcsoljuk az előállítandó 

molekulát, így a végtermék egy egyszerű szűréssel elválaszthatóvá válik a melléktermékektől, 

reagensfeleslegtől és az oldószerektől. A szilárd fázisú peptid kémia alapját jelentő 

klórmetilezett sztirol-divinil-benzol kopolimer leírása óta 19, a hordozók óriási fejlődésen 

mentek keresztül. Peptidszintetikus alkalmazások mellett speciális gyantákat fejlesztettek ki 

oligonukleotidok és klasszikus szerves vegyületek előállítására. Polimer hordozókat 

használnak katalizátorok és enzimek immobilizálásához, valamint egyre szélesebb körben 

használják a polimer reagenseket (scavenger gyanták).  

A polimer hordozók nem csak felhasználásuk, de kémiai összetételük alapján is igen 

változatos képet mutatnak. A legelterjedtebbek a gél típusú gyanták (polisztirol, 

poliakrilamid, polietilén-glikol), a felület típusú gyanták (cellulóz, szilikagél, magas 

keresztkötésű polisztirol, zsugorított üveg), kompozit gyanták (rideg mátrixhoz kapcsolt gél 

típusú polimerek) és a fésű polimerek (polietilén filmre felvitt lineáris polimer láncok). 

A kombinatorikus szintézisek elterjedésével a szilárd hordozók iránti igény is egyre nőtt. A 

széleskörű felhasználásnak köszönhetően, a hordozók fejlődése folyamatos, egyre 

speciálisabb gyanták kerülnek napvilágra. 

A szilárd fázisú kémia legfontosabb előnye, hogy a reagens felesleget egyszerű szűréssel 

távolítjuk el. A szintézis hatékonyságának kulcsa a polimer duzzadásában keresendő, hiszen 

minél hatékonyabb a polisztirol szolvatációja, annál inkább kvázi oldatfázisban történik a 

szintézis. Sok esetben a legkiválóbb duzzadású gyanta sem megfelelő egy szintézis 

elvégzéséhez, de a reagens felesleg eltávolításának egyszerű módját is fontos lenne 

megtartani. Az oldatfázis és a szilárd hordozók előnyös tulajdonságait ötvözik a scavenger 

gyantákat használó oldatfázisú szintézisek. 

 

1.2. Polietilén-glikol kémia 20 
A polietilén-glikol (PEG) igen egyszerű molekula (1. ábra), egy neutrális poliéter, ami 

hozzáférhető lineáris és elágazó láncú változatban, különböző molekulatömegekkel. 

Molekulatömegtől függően, változó az oldhatósága vízben és a legtöbb szerves oldószerben. 
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1. ábra A polietilén-glikol szerkezete 

Egyszerűsége ellenére igen fontos szerepet kapott a biotechnológiai alkalmazásokban. 

Elterjedésének egyik fontos mérföldköve volt, amikor kiderült, hogy kiválóan alkalmazható 

fehérjék és nukleinsavak oldatba viteléhez, ezáltal tisztításuk egyszerűsödik.  További előnyös 

tulajságai között említhetjük, hogy kölcsönhatásba lép a sejtmembránnal sejtfúziót 

eredményezve, fehérjékkel nem immunizáló és nem antigén tulajdonságú aktív 

konjugátumokat ad, ezáltal növeli a felezési időt a szérumban, emellett különböző 

felületekhez kötve nagymértékben késlelteti a fehérjék adszorbcióját a felületen. 

A polimert etilén-oxid anionos polimerizációjával állítják elő metoxid-anionokat használva 

iniciátorként. Az 1000 Da-nál kisebb molekulatömegű polimerek színtelen olajok, míg az 

ennél nagyobbak gyantás, illetve szilárd, fehér szilárd anyagok. Oldhatóságát tekintve 

rengeteg érdekességet mutat. Oldódik vízben és a legtöbb szerves oldószerben 

(hőmérsékletfüggő 100oC körül vizes rendszerekkel két fázist képez). A megoszlási hányados 

is az összetétel függvénye (víz-benzol elegyben, a vízben van, míg víz-diklór-metánban a 

diklór-metános fázist részesíti előnyben). Fémionokkal komplexet képez, ami alkalmassá teszi 

fázis-átvivőként való használatára. Fázis-transzfer katalizátorként elsőként a koronaétereket 

használták. 

Széles körű felhasználásának alapja vizes rendszerekben mutatott anomális viselkedése. Vizes 

oldatokban igen mobil molekulaként viselkedik, magas kizárási térfogattal. Relaxációs-idő 

vizsgálatok alapján sokkal nagyobb molekulatömegűnek látszik, mint amekkora egy hasonló 

méretű fehérje. Ugyancsak fontos, hogy más polimereket kizár magából, és kétfázisú 

rendszert alkot velük. 

A láncvégi hidroxil-csoport miatt a kovalens PEG konjugátumok a leggyakoribbak. A 

polietilén-glikol hatására a kiindulási molekula oldhatósági tulajdonságai is változatosak 

lehetnek. A kiindulási anyag oldhatóságát egyaránt növelheti vizes oldatokban, de szerves 

oldószerekben is. A PEG konjugátumok kiválasztódása a látszólagos magas molekulatömeg-

nek köszönhetően a vesében csökken és a töltöttségi tulajdonságokat is képes módosítani. 

Mindezen tulajdonságainak köszönhetően a polietilén-glikolt a biokémiai célra használt 

polimer hordozó mellett (enzimek, fehérjék, peptidek, nukleinsavak, zsírsavak szintézisében), 

szilárd fázisú gyantaként, oldószerként, analitikai komplexképzőként, de még a lítium-

polimer elemekben is. 
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1.3. Védőcsoportok 21 
Amennyiben szelektív kémiai reakciót kívánunk végrehajtani egy több funkciós csoporttal 

rendelkező vegyületen, úgy a reakcióból kizárni kívánt csoportokat ideiglenesen blokkolni 

kell. A szerves kémia történetében nagy számú védőcsoportot fejlesztettek és fejlesztenek ki 

ma is. A védőcsoportoknak rengeteg követelménynek kell megfelelniük. Beépítésük során jó 

termeléssel és kellő szelektivitással kell reagálniuk a védendő csoporttal, továbbá a védett 

származéknak az elvégzendő reakció alatt kellő kémiai stabilitással kell rendelkeznie. Az 

átmeneti védőcsoportokat szelektíven és szintén jó termeléssel el kell tudni távolítani, oly 

módon, hogy az ne károsítsa sem a regenerált csoportot, sem a molekula egyéb részét. A 

védőcsoport beépítése és hasítása során kapott terméknek könnyen elválaszthatónak kell 

lennie a reakciókban képződő melléktermékektől. Minimális reaktív funkciót tartalmazhatnak, 

nehogy újabb melléktermékek szintézisét segítsék elő. Lehetőség szerint ne vigyenek be 

semmilyen új sztereospecifikus központot. Mindezen elvárások figyelembe vételével 

elmondhatjuk, hogy tökéletes védőcsoport nincs. Egy multifunkciós molekula szintézisénél 

tapasztalatot és megfelelő körültekintést igényel a megfelelő védőcsoport kombináció 

kialakítása. Ehhez tisztában kell lenni a tervezett reakcióúton előforduló összes reaktánssal, az 

alkalmazott reakció körülményekkel és funkciós csoportokkal. Elsőként azokat a funkciós 

csoportokat kell meghatározni, amelyek a szintézis során instabilak lehetnek, vagy 

mellékreakciót eredményezhetnek. Ezek ismeretében kell kiválasztani a védőcsoportokat, 

amelyek a kellő védelmet biztosítják a reakciólépések során. Amennyiben több védőcsoportot 

egyszerre kell eltávolítani a molekulából, célszerű hasonló módon hasítható csoportokat 

alkalmazni, hogy minél kevesebb lépésben legyenek eltávolíthatóak.  

Előfordulhat, hogy egy-egy védőcsoportot szelektíven kell lehasítani, ekkor olyan védelmet 

kell választani, amely hasítási szempontból teljesen másképp viselkedik, mint a többi 

(ortogonális védelem). 

A védőcsoportok fejlesztése során a kezdeti időben a vegyészek valamilyen jól ismert, kellő 

stabilitással rendelkező csoportot választottak nem törődve a későbbi hasítási lépés 

nehézségeivel. Ilyen általánosan használt védőcsoport volt például a fenolos 

hidroxilcsoportok acetilezése. A védőcsoportok a szénhidrát kémia elterjedésével indultak 

fejlődésnek. Ebből az időből származik az alkohol típusú funkciós csoportok védelmére 

használt csoportok jelentős része, például az acetál jellegű védelmek, vagy a primer és 
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szekunder hidroxil-csoportok szelektív védelmére használható trifenil-metil- (tritil)-éter 

(1870-es évek).  

Napjaink védőcsoport kutatásában mind fontosabb szerep jut a védőcsoport más 

védőcsoportok jelenlétében elvégezhető szelektív, vagy specifikus hasíthatóságának. Ennek 

köszönhetően egyre több az elektrokémiai úton, fotolitikusan vagy enzimatikusan hasítható 

védőcsoport. A mind összetettebb biológiailag aktív molekulák szintézise mind összetettebb 

védőcsoport-kombinációk használatát teszi szükségessé, ezért a védőcsoportok kémiáját 

várhatóan tovább fogják művelni, tökéletesíteni. 

 

1.4. Peptidszintézis 22 

1.4.1. Peptidkémia kialakulása 

A peptidek szintézise iránti érdeklődés kezdete a 19. század második felére tehető, amikor 

felfedezték a fehérjék lebontása során képződő építőelemeket, az aminosavakat. Az első 

szintetikusan előállított peptid, a glicil-glicin Emil Fischer nevéhez fűződik (1901). Tőle 

függetlenül Theodor Curtius volt az, aki szintén a peptidkémia alapjainak megteremtésén 

munkálkodott. Kettőjük nevéhez köthető az oldatfázisú peptidszintézis elemeinek 

kidolgozása. A módszer lényege, hogy egy N-terminálisan védett és C-terminálisán aktivált 

aminosavat kapcsolnak össze egy másik a C-terminálisán védett aminosavval. Az 

aktiváláshoz Fischer laboratóriumában savkloridot használtak, míg Curtius az azidokat 

részesítette előnyben. Az azidos karbonsav aktiválás közel 50 éven keresztül a legkedveltebb 

karboxil-aktivációs eljárás volt. A fő problémát mindkettőjük munkájában az amino-csoport 

védelmének eltávolítása - az amid kötés is elhasadt az eltávolításkor - illetve az intermedier 

védett termékek rossz oldhatóságából következő alacsony termelés jelentette. 

Az 1930-as évekre sikerült megoldani az N-terminális védelmek szelektív hasíthatóságát. 

Bergmann és Zervas 1932-ben publikálta a benziloxi-karbonil védőcsoportot, amely 

katalitikus hidrogénezéssel eltávolítható, így mind az amidkötés, mind pedig a C-terminális 

észter védelem megőrizhető volt sérülés nélkül. 

Az 1950-es évekig az előállított peptidek döntő többsége dipeptid volt, kevés tripeptid és 

elenyésző mennyiségű hosszabb peptid mellett. Az 50-es években a peptidkémia komoly 

fejlődésnek indult. Ennek egyik alapja a Sanger által kifejlesztett peptidek primer 

szekvenciájának meghatározására alkalmas módszer volt. E mellett jelentős előrelépés volt 

tapasztalható a peptid-kötés kialakításában is. Ekkor fejlesztették ki a vegyes-anhidrides, az 



   - 18 -

aktív észteres és a karbodiimides kapcsolási módszert. A védőcsoportok fejlesztésében is 

mérföldkőnek számított ez az évtized, hiszen ekkor került leírásra Carpino által a mai napig 

népszerű tercier-butiloxi-karbonil (Boc) védőcsoport is. A 60-as években a legfőbb korlátot az 

oldatfázisú szintézisben szükséges rengeteg reakciólépés, a növekvő peptidlánc romló 

oldhatósága és a kapcsolások során tapasztalt racemizáció jelentette. A racemizáció 

elsődleges oka az volt, hogy a peptideket, követve a biológiai rendszerek mechanizmusát, az 

N-terminális felől a C-terminális felé haladva szintetizálták. Így minden egyes kapcsolási 

lépés előtt, a növekvő peptidfragmens karboxil-csoportját kellett aktiválni, ami jelentős 

racemizációt eredményezett. Az első megoldást a szintézisirány megfordítása jelentette, így 

mindig csak egy aminosavat kellett aktiválni, ezzel a racemizáció minimalizálódott, mivel az 

N-terminális uretán védelem biztosította, hogy az aktiválás során ne racemizáljon a kapcsolni 

kívánt aminosav. Ezzel azonban még nem oldódott meg a romló oldhatóság problémája. A 

problémák megoldására először a fragmenskondenzációs eljárásokat fejlesztették ki, a 

részleges oldallánc oldalláncvédelemmel kombinálva. Ennek során kisebb, még oldható 

peptideket kapcsoltak össze, így preparálva a nagyobb, kevésbé oldható végterméket. Az 

eljárás sikerességét jelezte, hogy ezzel a módszerrel olyan hosszú peptideket sikerült 

előállítani, mint az ACTH (39 aminosav), vagy az inzulin (51 aminosav). A rengeteg közti 

termék, ennek következményeképpen a mellékreakciók nagy száma, azonban ennek a 

módszernek is határt szabott. A folyamatos fejlesztések eredményeként számtalan új 

védőcsoportot fejlesztettek ki ebben az időben. Egyik módszer sem nyújtott megoldást a 

növekvő peptidlánc reaktivitásának csökkenésére. A megoldást valamelyik reagens nagy 

feleslegben történő alkalmazása jelenthette volna, ez azonban szinte megoldhatatlan tisztítási 

problémát eredményezett volna. A megoldás Bruce Merrifield nevéhez köthető 1963-ban, aki 

a szintetizálandó peptid C-terminálisát egy klórmetilezett sztirol-divinil-benzol kopolimerhez 

kötötte, így a kapcsolt aminosav nagy feleslegben alkalmazhatóvá vált, míg a reagens 

feleslegének eltávolítása egy egyszerű szűréssé alakult át. Ezzel a módszerrel a 

peptidszintetikus munka lényegesen felgyorsult és egyszerűsödött, ugyanakkor új 

problémákat is generált. Az acilező reagens feleslege miatt a problémát a védetlen oldalláncok 

reaktivitása okozta, ennek megoldására jelentősen meggyorsult az oldallánc védőcsoportok 

kutatása.  

A 70-es években az áttörést a nyers peptidek HPLC alkalmazásával megvalósított tisztítása 

jelentette. Ez az újítás közvetetten hozzájárult a szilárd fázisú peptidszintézis mind szélesebb 

körű elterjedéséhez, hiszen a végtermék tisztítása egyszerűen megoldhatóvá vált. A 80-as 

években zajlott le a Carpino által kifejlesztett 9-fluorenil-metiloxi-karbonil (Fmoc) 
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védőcsoport általános bevezetése (Sheppard) és teljesítőképességének bemutatása párosítva a 

terc-butil alapú oldalláncvédelemmel, valamint ekkor jutott vezető szerephez a karboxil 

aktiválás terén az in situ aktívészteres eljárás is.  Ebben az időben vált általánossá az 

automatizált peptidszintézis. 

A 90-es években a további fejlődést a kémiai ligáció és a kombinatorikus kémia elterjedése 

jelentette. 

1.4.2. Gyanták 

Napjaink peptidkémiájában a szilárd hordozóknak kiemelt szerep jut. Az elsőként használt 

klórmetilezett PS-DVB gyanta rengeteg változáson ment keresztül. A Merrifield által használt 

sztirol-divinil-benzol kopolimer alapú gyanták ugyan ma is a legnépszerűbbek közé tartoznak, 

azonban számos új kémiai szerkezetű polimer is elérhető. Ezek közül a legismertebbek a 

polietilén-glikol láncokat tartalmazó PS gyanták (TentaGel, ArgoGel, NovaGel), a kimagasló 

kémiai ellenállóságú keresztkötött PEG-gyanták (SPOCC), a kiváló duzzadási sajátságokkal 

rendelkező poliakrilamid gélek (Pepsyn), akrilamid-PEG kopolimerek (PEGA), de 

hozzáférhetőek makroporózus polisztirol gyanták, cellulóz és polipropilén alapú hordozók is. 

A gyanták döntő többsége alacsony keresztkötési fokú gél típusú hordozó. Ezeknél a 

gyantáknál kulcsfontosságú a jó duzzadási tulajdonság. A hordozó duzzadását különböző 

oldószerekben alapvetően a kémiai szerkezete és a keresztkötési foka határozza meg. A 

keresztkötési fok növekedésével az elméleti maximális duzzadási térfogat négyzetesen 

csökken. A túl alacsony keresztkötés (0,5%) esetén a magas duzzadási érték miatt a gyanta 

sérülékennyé válik. Figyelembe véve a mechanikai stabilitást és a minél magasabb duzzadási 

értéket is, napjainkban általánosan 1%-os keresztkötésű kopolimereket használnak. A 

monomerek kémiai különbözősége is jelentősen befolyásolja a gyanták duzzadását. A 

polietilén-glikollal módosított gyanták mindegyike jobb duzzadási tulajdonságokkal 

rendelkezik a vizes-alkoholos oldószerelegyekben, mint a natúr polisztirol gyanták. 

Duzzadt állapotban a gél-típusú gyanták leginkább egy polimer oldathoz hasonlítanak, ahol a 

reaktivitást a diffúzió határozza meg. Optimális esetben a gyanta és a rajta készülő peptid is 

teljesen duzzadt állapotban van, az oldószer számára diffúzióval könnyen elérhetők és a 

reaktív csoportjaik is hozzáférhetőek. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a gyanta 

ugyan duzzadt állapotban van, de a peptidlánc nem „oldódik be”, vagy „beoldódik”, de az 

intermolekuláris kölcsönhatásoknak köszönhetően aggregálódnak, ezáltal csökkentve a 

szolvatációt. Megeshet az is, hogy a szilárd hordozónk nem veszi fel a tökéletesen duzzadt 

polimer gél fázisú állapotot. 
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A gyanták szintézisének fejlődésével együtt járt a gyantaszemcsék homogenitásának fejlődése 

is. Míg a 80-as években széles mérettartományú gyantaszemcséken végezték a szintéziseket, 

addig manapság a gyantaszemcsék döntő többségének mérete igen szűk tartományba esik 

(100-200 mesh = 75-150 μm; 200-400 mesh = 38-75 μm). 

A gyanták felhasználásának igazi változatosságát azonban, nem az alap mátrix, hanem az 

azon kialakított funkciók és ahhoz kapcsolt linkerek határozzák meg.  

Tulajdonképpen minden feladatra elérhető funkcionalizált hordozó is, de a linkerek nyújtotta 

előnyök miatt sok esetben, gyanta és linker kombinációkat alkalmaznak.  

A linkerek legfőbb előnye, hogy  

a) bármilyen korábban funkcionalizált gyanta felhasználható tetszőleges szintézishez, a 

megfelelő linkerrel 

b) a használt kapacitás és telítettség egyszerűen szabályozható 

c) a linkerrel lehetőség nyílik arra, hogy két különböző átmeneti védelmet használjunk.  

A linkerek változatos kémiai megoldásai a kapcsolási és a hasítási lépés finomhangolását teszi 

lehetővé, emellett egy linker beiktatásával belső standardet is beépíthetünk a szintézisünkbe. 

A legtöbb linkerről a végterméket savas kezeléssel távolítjuk el, de találunk példát bázikusan, 

megfelelő hullámhosszú fénnyel, katalitikusan vagy nukleofilekkel hasíthatóra is.  

Megfelelően funkcionalizált gyanta, vagy linker felhasználásával lehetőség nyílik peptid-

karbonsavak és peptid-amidok szintézise mellett, peptid-alkoholok, tioészterek, tioéterek, 

aldehidek, karbamátok és hidrazidok szintézisére is.  Hozzáférhetőek olyan hordozók is, ahol 

a készülő peptid N-terminálisát, vagy valamelyik választott aminosav oldalláncát kötjük a 

gyantához. 

A legelterjedtebb gyantákat, linkereket és azok tulajdonságait tartalmazza az 1. táblázat. 
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Megnevezés Szerkezet Hasítási 
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1. táblázat Leggyakrabban használt gyanták/linkerek 

 

1.4.3. Védőcsoportok 

A védőcsoportok iránti igény egyidős a peptidszintézissel, hiszen két aminosav amino és a 

karboxil csoportjának megfelelő irányú összekapcsolása csak a nem reagáló csoportok 

blokkolásával valósítható meg. A kezdetek óta a védőcsoportok fejlesztése folyamatosan 

zajlik, azonban az újonnan bevezetett védőcsoportoknak egyre több kritériumot kell 

kielégítenie. Ezek közül a legfontosabbak a hatékony és szelektív beépíthetőség, a szintézis 

során alkalmazott reakciókörülményekkel szembeni rezisztencia, valamint a szelektív, más 



   - 23 -

funkciókat nem változtató, lehetőleg enyhe körülményeket igénylő hasítás. Ezek az elvárások 

minden védőcsoportra igazak a szerves szintézisben, a peptidek esetén ez kiegészül azzal, 

hogy a szintetizálandó termék sztereokémiáját semmilyen körülmények között sem 

módosíthatja, nem eredményezhet racemizációt. 

Az oldatfázisú peptidszintézis korai időszakában csak az aminosavak N és C terminálisát, 

illetve az azokkal analóg oldalláncokat (aszparaginsav, glutaminsav, lizin) védték, A szilárd 

fázisú peptidszintézis elterjedésével a C-terminális védelem elvesztette kiemelt jelentőségét, 

fejlesztések fókusza áttevődött a gyantafejlesztésekre. Az oldallánc védőcsoportok 

alkalmazásának elterjedésében jelentős szerep tulajdonítható a szilárd fázisú peptidszintézis 

elterjedésének, mert a nagy feleslegben alkalmazott acilező komponens a védetlen oldallánc 

funkciókkal reagálva sok mellékterméket eredményezett. 

A védőcsoport fejlesztések két fő irányvonala az N-terminális átmeneti védelmének és az 

oldalláncok blokkolásának minél tökéletesebb kivitelezése lett. 

Az aminocsoportok védelmére az évek során több mint 250 csoportot írtak le, a mindennapi 

szintézisekben ugyanakkor csak keveset használnak. Az N-terminális védelemben az igazi 

áttörést az uretán típusú védőcsoportok megjelenése jelentette (Zervas és Bergmann 1932), 

mert ezzel vált megoldottá a kapcsolt aminosav enantiomer-tisztaságának megőrzése. 

Oldatfázisú technikákban a két legelterjedtebb védőcsoport a benziloxi-karbonil (Z), amely jól 

kombinálható a tercier-alkil típusú oldalláncvédelemmel, és a tercier-butiloxi-karbonil (Boc), 

ennél oldallánc védelemre benzil analóg csoportokat használnak.  

A szilárd fázisú peptid szintézisben két meghatározó védőcsoport kombinációt használnak. A 

Boc/Bzl stratégia elve azonos az oldatfázisban is használttal, míg a legjobban automatizálható 

kombináció a 9-fluorenil-metiloxi-karbonil (Fmoc) átmeneti nitrogén védelem tercier-butil 

alapú oldallánc védőcsoportokkal kiegészítve (Fmoc/tBu). E három védőcsoport mellett még 

említést érdemel a palládium katalizátorral hasítható alliloxi-karbonil (Aloc) csoport. 

A különböző aminosavak oldalláncának védelmére használt védőcsoportok egy részét 

meghatározza az alkalmazott technika, de speciális szintetikus feladatokhoz itt is nagy 

változatosságban találunk megoldásokat.  

A lizin oldalláncán levő primer amino-csoport védelmére alkalmazott védőcsoportok 

nagyjából megegyeznek az α-amino-csoport blokkolására használtakkal. Az ott említetteken 

kívül csak a rendkívüli savérzékenységgel rendelkező metiltritil (Mtt), metoxitritil (Mmt) és 

az 1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociklohexilidén)etil (Dde) védelmet érdemes megemlíteni.  A 

megnövekedett savstabilitású 2-klór-Z csoportot a Boc/Bzl stratégiában alkalmazzák. 
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Az aszparaginsav és a glutaminsav oldalláncán található karboxil-csoport blokkolására az 

észter típusú védelmet használják. A klasszikus szerves kémiai irodalomban olyan 

mennyiségű észter van leírva, hogy a peptidkémikus bármilyen hasítóelegyhez találhat 

megfelelő származékot. A legelterjedtebbek azonban itt is a terc.-butil és a benzil, illetve a 

ciklohexil észterek, előbbi kizárólag az Fmoc szintézissel kompatibilis, míg utóbbiak inkább a 

Boc kémiában használtak, de speciális célokra használhatóak Fmoc stratégiában is. 

Az oldalláncukban hidroxilcsoportot tartalmazó aminosavak (szerin, treonin, tirozin) éter 

típusú védelmére ugyanaz igaz, mint az észterekre. Rendkívül széles a választék, de itt is a 

terc.-butil és a benzil éterek a legelterjedtebbek. A hidroxil-csoportot tartalmazó 

aminosavaknál érdemes megemlíteni a savra rendkívül érzékeny tritil-étereket, amelyek 

lehetőséget kínálnak a szelektív hasításra, ezáltal például a szabad hidroxil-csoport 

foszforilálására. 

Az aszparagin és a glutamin amidcsoportjának védelmére az eddigiektől eltérő szerkezetű 

védőcsoportok terjedtek el. Fmoc-szintézisben szinte kizárólag a tritilt használják, míg a 

Boc/Bzl technikában a xantil-csoport használata terjedt el. A többi oldallánc védőcsoporthoz 

képest eltérést jelent, hogy a xantil védőcsoport, mivel híg savakkal hasítható, csak a 

kapcsolási lépés során nyújt a nitrilképződés ellen védelmet, az első Boc-hasításnál lehasad. 

Különösen fontos a cisztein védelme és annak szelektív eltávolíthatósága, mert a cisztein tiol 

csoportját használják diszulfid-hidak kialakítására, illetve különböző konjugációs reakciókra 

is. A leggyakoribb védőcsoport az Fmoc-technikában a tritil és különböző szubsztituált tritil 

csoportok, illetve a Boc stratégiában a benzil és szubsztituált benzil csoportok. Diszulfid híd 

képzésére a legelterjedtebb védőcsoport az acetamidometil (Acm). Népszerűsége egyrészt 

annak köszönhető, hogy ellenáll a folyékony hidrogén-fluoridos hasításnak is, másrészt pedig 

jóddal oxidálva rögtön össze is oxidálja a két felszabaduló tiol-csoportot.  

A felsoroltakon kívül még az arginin guanidino-csoportját, a hisztidin imidazol gyűrűjét és a 

triptofán indol-nitrogénjét kell védeni a szintézisekben. Az általánosan használt 

védőcsoportokat a 2. táblázat tartalmazza. 
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Aminosav Oldallánc funkció 
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2. táblázat A leggyakrabban használt védőcsoportok 

 

1.4.4. Polietilén-glikolok a peptidkémiában 23-25 

A peptidek és fehérjék humán terápiában történő elterjedése számos probléma elé állította a 

gyógyszeripart. Ezek közül a legfontosabbak: 1) a proteolitikus lebontásból is adódó rövid 

ciklusidő, 2) az immunogenitás és 3) a rossz oldhatóság. A problémák kezelésére számos 

megoldást alkalmaznak. Az aminosav szekvenciába nem természetes és nem fehérjealkotó 

aminosavak beépítésével csökkenthető a hasítás/dezaktiváció sebessége. Szérumfehérjékhez, 

gyógyszer átvivő molekulákhoz és változatos szerkezetű természetes és mesterséges 

polimerhez kapcsolják a szekvenciákat, a hidrolitikus hasítás sebességének, illetve a vérből 

való elimináció csökkentése érdekében. A hordozók közül az egyik legnépszerűbb a 

polietilén-glikol. Népszerűsége annak köszönhető, hogy a konjugáció következtében nő a 

peptid molekulatömege, ezáltal csökken a vesében történő kiválasztódás veszélye, növeli az 

ellenálló képességet a proteolitikus enzimekkel és a retikuloendoteliális rendszerrel szemben, 

csökkenti az immunrendszer felismerését és képes megváltoztatni a biodisztribúciót. További 

előnyös tulajdonsága, hogy lényegesen javítja a peptidek oldhatóságát, az esetleges β-redők 

kialakulását, és ezáltal a peptidlánc aggregációját is gátolja. A PEG-konjugátumok 

népszerűségére utal, hogy az első sikeres konjugátumok, már a kereskedelemben is 

hozzáférhetőek (Adagen, Oncospar, PEG-Intron). A kovalens PEG – peptid konjugátumok 
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létrehozásához a polietilén-glikol hidroxil-csoportját aktiválni kell. Ennek megvalósítására 

számos megoldás található az irodalomban, ezek részletezésére most nem térek ki. Ennek, 

valamint a lehetséges konjugálási helyek széles választékának is köszönhető a konjugátumok 

igen változatos szerkezete. Megfelelő kiindulási PEG származékot választva a polimer az N 

és a C-terminálishoz is kapcsolható, de megoldható az aminosavak oldalláncához kapcsolása 

is, különös tekintettel a ciszteinre.  

A PEG lánc konjugálásakor az előnyös tulajdonságok mellett hátrányok is mutatkoznak.  

A hátrányok alapvetően a kiindulási polimer tulajdonságaiból adódnak.  Az egyik probléma a 

polimer láncok magas polidiszperzitása (1,01 kis molekulatömegeknél [3-5 kDa], 1,20 

nagyobb polimereknél [~20 kDa].  A másik nehézség a PEG láncok. bifunkcionalitása. 

Konjugációs reakcióban zömmel a monometoxilezett származékokat alkalmazzák, de még 

ezek is jelentős diol szennyezéssel terheltek (1-10%), ami sok nem kívánt keresztkötést 

eredményezhet. A problémák kiküszöbölésére irányuló munka eredményeként, egyre 

javulnak a hozzáférhető polimerek tulajdonságai és mind szélesebb körben alkalmazzák a 

konjugátumokat. 
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2. Hasítási-kinetikai vizsgálatok 
 

2.1. Bevezetés 
A szilárd fázisú kémia hatékony alkalmazásához nélkülözhetetlen a szilárd hordozó kémiai 

tulajdonságainak feltérképezése. Pontos ismeretekkel kell rendelkezzünk a gyantához 

kapcsolás és a gyantáról történő hasítás paramétereinek terén. A szilárd fázisú 

peptidkémiában az aminosavak és aminoalkoholok gyantára kapcsolására jól bevált preparatív 

módszerek ismertek az irodalomból (22, Novabiochem Peptide resin loading protocols). A 

gyantáról történő hasítás kinetikájáról azonban lényegesen kevesebb információval 

rendelkezünk. Benzil, benzhidril és indol alapú linkerekről karbamát, karbamid és 

szulfonamidok hasítási körülményeit vizsgálta Yan és munkacsoportja 26,27. Ennek során azt 

tapasztalták, hogy az általánosan használt hasítási körülmények és az optimális paraméterek, 

igen messze vannak egymástól. Jelentős különbséget találtak mind a linkerek savstabilitása, 

mind pedig a különböző termékek hasíthatóságában. Lejeune munkája alapján, a hasítási 

körülmények optimalizálásával lehetőség nyílt arra, hogy a savlabilis Wang-gyantára kötött 

Boc-aminosavakról a szintén savra hasadó védőcsoportot kvantitatíven eltávolítsák, kevesebb, 

mint 10%-nyi láncveszteséggel 28.  

 

A 2-klór-tritil gyanta 16 az Fmoc–terc-butil stratégiában az egyik univerzálisan használható 

hordozó 29. Egyaránt alkalmas peptid-karbonsavak, peptidalkoholok 30 és peptidtiolok 31 

szintézisére. A gyanta-aminosav kapcsolat megértéséhez hasítási kinetikai vizsgálatokat 

végeztem α-aminosavak, α-amino-alkoholok, β-aminosavak, β-amino-alkoholok, valamint 

ezek peptidszármazékainak felhasználásával. Korábbi előzetes vizsgálataink során azt 

tapasztaltuk, hogy a termék minősége és mennyisége jelentős mértékben függhet az 

alkalmazott hasítóelegytől 7,10.   

A doktori munkám során a klór-tritil gyantához kapcsolt peptid alkoholokra és peptid 

karbonsavakra meghatároztam az optimális hasítási körülményeket.  Ennek során vizsgáltam 

a gyantához kapcsolódó kötés minőségi különbségén túl a C-terminális aminosav hatását és a 

peptidlánc hosszát is a hasítási kinetikára. 
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A vizsgálatok során az alábbi hasítóelegyeket használtam: 

(a) hasítóelegy: diklórmetán: metanol: ecetsav= 8: 1: 1 (v/v/v). Ez a legáltalánosabban 

használt hasítóelegy védett peptid-karbonsav fragmensek szintézisére 2-klór tritil gyantán. 

(b) hasítóelegy: diklórmetán: 2,2,2-trifluoretanol: ecetsav= 4: 1: 1 (v/v/v). Széles körben 

használt, nagyon hatékony hasítóelegy, melyet Barlos és munkatársai 29 írtak le először, mint 

hosszú, rossz oldhatóságú védett peptidek hasítóelegye. 

(c) hasítóelegy: 0,1 (v/v) % trifluorecetsav tartalmú diklórmetán. Szintén nagyon elterjedt 

hasítóelegy, melyet legfőképpen védett peptid-karbonsav fragmensek hasítására használnak 

SASRIN és más savérzékeny gyantáknál 32,33. Hátránya, hogy hosszabb reakcióidő esetén kis 

mértékben a Boc-csoport is károsodik. 

(d) hasítóelegy: 0,2 (v/v) % trifluorecetsav tartalmú diklórmetán. A (c) hasítóelegy savasabb 

változata. Már rövidebb hasítási időnél is megtámadhatja a Boc-védőcsoportot. 

(e) hasítóelegy: 0,1 (v/v) % trifluorecetsav tartalmú (b) hasítóelegy: A két eltérő típusú 

hasítóelegy csoport egyesítéséből származó hasítószer. Az esetleges eltérő kinetikájú 

hasítások összevetésére használható. 

 

Az előzetes vizsgálatok alapján azt tapasztaltam, hogy az Fmoc-aminosavak hasítása 

elsőrendű exponenciális, telítési kinetikát mutat, ráadásul már a legenyhébb hasítóelegy 

hatására is igen magas sebességi állandóval, így ezek további vizsgálata nem szükséges.  

Az Fmoc-aminoalkoholok és peptidalkoholok hasitási kinetikájának vizsgálatához 

előállítottam négy aminoalkoholt (Fmoc-Glyol, Fmoc-Pheol, Fmoc-Lys(Boc)-ol, Fmoc-β-

Alaol) (2. ábra). Az aminoalkoholok gyantára kapcsolása után vizsgáltam a hasítási 

paramétereket a gyantához kötött Fmoc-aminoalkoholok és a belőlük szintetizált védett 

peptidalkoholok esetén. A vizsgált peptidszármazékokat mutatja be a 3. ábra. 

A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy az éter típusú peptid-gyanta kapcsolat hasítása 

jóval lassabb, mint az észter típusúé, ráadásul nem használható az Fmoc-aminosavakra 

alkalmazott kinetikai leírás sem, mert egy eddig ismeretlen mellékreakció is fellép a hasítás 

során, ami a termék mennyiségét csökkenti, ezáltal a mérési eredmények értékelését nehezíti. 

További kísérletek eredményeként sikerült beazonosítanom a mellékreakciót, és meghatározni 

a kinetikai paramétereket az Fmoc-aminoalkoholok és peptidalkoholok esetén is. 
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2. ábra Az előállított Fmoc-aminoalkoholok szerkezete 
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3. ábra A vizsgált peptidalkoholok 

 

2.2. Fmoc-aminosavak hasításának kinetikai jellemzése 
A vizsgálatok első lépéseként 2-klór-tritil gyantához kapcsolt Fmoc-aminosavak 

hasíthatóságát vizsgáltam a korábban ismertetett (a)- (d) hasítóelegyekben. A kísérletekben 

azt tapasztaltam, hogy a (c) és a (d) hasítóelegyben az észter kötés hidrolízise olyan gyorsan 

történik meg, hogy a mérési eredmények pontos kinetikai számítások elvégzésére nem 

használhatóak. Az (a) és a (b) hasítóelegyben kapott adatok alkalmasak voltak a további 

kiértékelésre, ezért elvégeztük a számításokat.  Ezek eredményeként megállapítható, hogy az 

Fmoc-aminosavak hidrolízise elsőrendű kinetikát követ, és az oldatban mért, a hasadás során 
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felszabaduló karbonsav mennyisége egy exponenciális telítési egyenlettel írható le (1. 

egyenlet): 

)1( 1
10

tkeCCC −−+=     (1. egyenlet) 

ahol C az oldatban mért Fmoc-aminosav koncentrációja, k1 az Fmoc-aminosav-gyanta 

kötéshasítási sebességi állandója, t a hasítás megkezdésétől számított idő, míg C0 és C1 

illesztési paraméterek. C0 a nulladik időpillanatban az oldatban található Fmoc-aminosav 

koncentrációja, míg C1 a gyantáról maximálisan lehasítható aminosav koncentrációja. 

Optimális esetben C0 és C1 összege megegyezik a gyanta nominális mért kapacitásértékével. 

A 4. ábrán és a 3., 4. táblázatban a vizsgált származékok sebességi állandóját mutatom be az 

(a) és a (b) hasítóelegyben. 
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4. ábra Fmoc-aminosavak hasítási sebességi állandója 

 

k1 (min-1) Aminosav 

Átlag RSD (mérési pontok száma) Átlagos R2 

Fmoc-Gly-OH 0,0753 0,00153 (3) 0,979 

Fmoc-Phe-OH 0,068467 0,00649(3) 0,959 

Fmoc-Lys(Boc)OH 0,052 0,00264 (3) 0,965 

3. táblázat Fmoc-aminosavak hasítási állandója az (a) hasítóelegyben 
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k1 (min-1) Aminosav 

Átlag RSD (mérési pontok száma) Átlagos R2 

Fmoc-Gly-OH 0,619 0,198 (3) 0,960 

Fmoc-Phe-OH 0,725 0,107 (3) 0,955 

Fmoc-Lys(Boc)OH 0,431 0,028 (3) 0,955 

4. táblázat Fmoc-aminosavak hasítási állandója a (b) hasítóelegyben 

 

Megállapítható, hogy az eltérő oldalláncú aminosavak hasíthatóságában lényeges eltérés 

nincs, tehát a hasítás sebességét az aminosav oldallánc nem befolyásolja jelentős mértékben. 

A különbséget a reakciócentrum környékén tapasztalható sztérikus gátlás magyarázhatja, ami 

az oldalláncok eltérő térigényéből adódik. A tapasztalatok alapján a gyantához kapcsolt 

aminosavak hasíthatósága jól magyarázható az irodalomból ismert tritil észterek hasítási 

tulajdonságaival. A tritil észterek savas közegben igen könnyen hidrolizálnak, és a 

hidrolízisük az AA11 mechanizmust követik34,35, ahol a Ph3C-O kötés hasítása során egy 

stabilizált tercier-alkil kation és egy karbonsav képződik. A képződött kation igen gyorsan 

tovább reagál bármilyen anionos nukleofillel, illetve étert képez, amennyiben a 

reakcióelegyben alkohol található. Az észter csoport protonálódása sem szükséges feltétlenül 

a hasításhoz, mert a hidrolízis végbemehet úgy is, hogy a szubsztrát ionokra disszociál 

protikus oldószerben. Erre példa Hammond vizsgálata, ahol tritil-benzoát katalizálatlan 

hidrolízisét vizsgálta etanolban36, és azt tapasztalta, hogy a hidrolízis lejátszódik sav nélkül is, 

benzoesavat és etil-tritil étert eredményezve, azonban savas közegben a hidrolízis lényegesen 

gyorsabb. Az irodalmi eredményekkel jól korrelál az (a) és a (b) hasítóelegyben mért 

sebességi állandó, hiszen a (b) hasítóelegyben a metanolt a jóval savasabb 2,2,2-trifluor-

etanolra cseréltük ki, ráadásul a protikus oldószer aránya is magasabb az elegyben, így nem 

meglepő, hogy a hasítás sebessége közel egy nagyságrenddel magasabb. 
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2.3. Fmoc-aminoalkoholok és peptidalkoholok 
hasításának kinetikai jellemzése 

 

2.3.1. Kinetikai vizsgálatok ecetsavas hasítóelegyekben 

 

A karbonsavaknál szerzett ismeretek alapján kezdtem meg az Fmoc-aminoalkoholok és 

peptidalkoholok hasítási kinetika vizsgálatát. A tritil észterek és éterek eltérő savstabilitását 

ismerve azt vártam, hogy az Fmoc-aminoalkohol-gyanta kötés, hasítási sebességi együtthatója 

lényegesen alacsonyabb lesz, mint a karbonsavak esetén. A kísérletek ezt igazolták is. Az (a) 

hasítóelegyben olyan lassan ment a hidrolízis, hogy az aminoalkoholoknak kevesebb, mint 50 

%-a hasadt le a gyantáról 1 hét alatt. Az Fmoc-aminosavak és aminoalkoholok hasításának 

sebességi különbségét mutatja be az 5. ábra.  
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5. ábra Fmoc-aminosavak és aminoalkoholok hasítás- idő összefüggései az (a) hasítóelegyben 
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Ezek után a várhatóan még lassabban hidrolizáló peptidalkoholok hasításával ebben a 

hasítóelegyben nem is próbálkoztam. A (b) hasítóelegyben szintén azt tapasztaltam, hogy a 

hidrolízis sebessége jóval alacsonyabb az aminoalkoholok és peptidalkoholok esetén, de 

ebben a hasítóelegyben már sikerült a gyantára kötött teljes mennyiségét lehasítani. A mérési 

eredmények alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a hidrolízis kinetikáját tekintve nincs 

különbség az észterek és az éterek hidrolízise között. Amint az várható volt, az Fmoc-peptidil 

alkoholok hidrolízise még az aminoalkoholokénál is lassabban zajlott le. A hasítás százalékos 

lefutásának időfüggését szemlélteti a 6. ábra. 
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 6. ábra Hasítás- idő összefüggések a (b) hasítóelegyben 

Az összes vizsgált származék sebességi állandóját mutatja be a 7. ábra és az 5. táblázat. 
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7. ábra Hidrolízis sebességi állandók a (b) hasítóelegyben 

 

k1 (min-1) Aminosav 

Átlag RSD  

(mérési pontok száma) 

Átlagos R2 

Fmoc-Glyol 1,35·10-3 2,12·10-4 (3) 0,997 

Fmoc-β-Alaol 2,33·10-2 8,18·10-3 (4) 0,970 

Fmoc-Lysol 1,59·10-3 3,11·10-4 (3) 0,996 

Fmoc-Pheol 8,00·10-4 5,57·10-5 (3) 0,994 

    

Fmoc-Glyol 1,35·10-3 2,12·10-4 (3) 0,997 

Fmoc-Phe-Glyol 6,50·10-4 1,00·10-5 (3) 0,990 

Fmoc-Phe-Pheol 9,77·10-4 7,23·10-5 (3) 0,987 

Fmoc-Pro-Phe-Glyol  6,57·10-4 4,04·10-5 (3) 0,991 

Fmoc-Pro-Phe-Pheol 8,90·10-4 3,61·10-5 (3) 0,988 

Fmoc-Tyr-Pro-Phe-Pheol 7,93·10-4 3,215·10-5 (3) 0,986 
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k1 (min-1) Aminosav 

Átlag RSD  

(mérési pontok száma) 

Átlagos R2 

Fmoc-β-Alaol 2,33·10-2 8,18·10-3 (4) 0,970 

Fmoc-Phe-β-Alaol 1,28·10-2 1,09·10-3 (3) 0,994 

Fmoc-Pro-Phe-β-Alaol 9,77·10-3 3,03·10-4 (3) 0,983 

5. táblázat Hasítási állandók a (b) hasítóelegyben 

 

Savas közegben az éterek hidrolízis sebessége lényegesen alacsonyabb, mint az észtereké, 

megfelelő sebességű hasításhoz általában erősebb sav szükséges 37,38. Egyedül a tercier alkil 

éterek hasíthatóak egyszerűen savas-vizes közegben, itt SN1 reakcióban protonálódik, vagy H-

hidat képez az oxigén atom, és ezt követi a tercier szénatom és az oxigén közötti kötés 

hasadása. A reakcióban tercier-karbokation és a szubsztrát minőségétől függően primer, vagy 

szekunder alkohol képződik.  

 

2.3.2. Kinetikai vizsgálatok trifluorecetsavas hasítóelegyekben 

A kinetikai vizsgálatok folytatásaként a savasabb karakterű (c) és (d) hasítóelegyekkel 

folytattam a vizsgálatokat. Az oldatban mért Fmoc-aminoalkohol koncentráció időbeli 

lefutását ábrázolva, nem a már jól ismert telítési görbét kaptam, hanem a kezdeti 

exponenciális emelkedés után, egy maximumon keresztül újra csökkenni kezd az oldatban a 

termék koncentrációja. A (c) hasítóelegyben mérhető termékkoncentrációt mutatja be a 8. 

ábra. 
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8. ábra Hasítás - idő összefüggések a (c) hasítóelegyben 

Habár a korábbi mechanizmussal nem magyarázható a görbék lefutása, azonban ezek is igen 

karakterisztikus lefutásúak. Jól látható, hogy minden egyes származék esetén eltérő a 

koncentrációmaximum helye és ideje is. Preparatív szempontból ez azt jelenti, hogy minden 

egyes származék esetén különböző hasítási időt kell alkalmazni a maximális kihozatal 

eléréséhez.  

A koncentráció – idő összefüggés két egymás után következő reakció jelenlétével 

magyarázható. E szerint az első reakció a már jól ismert savkatalizált éter hidrolízis, míg a 

második egy az Fmoc-aminoalkohol jelenlétében lejátszódó, annak mennyiségét fogyasztó 

mellékreakció. A hasítási vizsgálatok HPLC képét vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a már 

ismert főtermék mellett egy új csúcs is megjelent a kromatogramban. Ennek az új csúcsnak a 

növekedésével párhuzamosan a főtermék csúcsa csökkenni kezdett, az összegük azonban 

kiadta a várt termék mennyiséget. Az Fmoc-β-Alaol esetében a mellékterméket 

kromatográfiásan izoláltam, majd tömegspektrometriás vizsgálatnak vetettem alá. Ezek 

alapján a keletkező szennyező, az Fmoc-β-Alaol trifluoracetil észterének adódott. Ezek után 
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elvégeztem a trifluoracetil-észter szintézisét, majd az izolált szennyezővel való koinjektálással 

megbizonyosodtam róla, hogy valóban a várt aminoalkohol trifluoracetil-észtere a hidrolízis 

során keletkező szennyező. A 9. ábrán látható egy jellemző HPLC kromatogram, amin jól 

látható a belső standard, a várt termék, valamint a keletkezett melléktermék. 

 

0 3 6 9 1 2 1 5

F m o c - β - A l a - O - C O - C F 3

F m o c - P r o - O H

F m o c - β - A la o l

E lú c ió s  i d õ  /  p e r c

 

9. ábra A trifluoracetileződésre jellemző HPLC kromatogram 

 

Mindezek ismeretében a reakció lefutását a 10. ábrán vázoltam fel. 

Fmoc NH-CH(R) CH2 O
CF3COOH

Fmoc NH-CH(R) CH2 O H+OH
CF3COOH

Fmoc NH-CH(R) CH2 O C

O

CF3
k1 k2  

10. ábra Fmoc-aminoalkoholok hasítása és az azt követő mellékreakciója trifluorecetsav jelenlétében 

 

A reakció lefolyása a 10. ábra alapján a következő formális modellel jellemezhető: 

A B C
k1 k2

A= gyantához kapcsolt alkohol
B= szabad alkohol az oldatban
C= trifuoracetilezett alkohol az oldatban 

A fenti reakcióséma analitikus megoldása ismert, ezek alapján a kinetikai paraméterek 

meghatározásához a 2. egyenletet használtam:  

)( 21
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1
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kCCC ⋅−⋅− −⋅
−

⋅+=   (2. egyenlet) 
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ahol C az oldatban mért Fmoc-aminosav koncentrációja, k1 az Fmoc-aminoalkohol-gyanta 

kötéshasítási sebességi állandója, k2 az Fmoc-aminoalkohol trifluoracetileződésének sebességi 

állandója, t a hasítás megkezdésétől számított idő, míg C0 és C1 illesztési paraméterek. C0 a 

nulladik időpillanatban az oldatban található Fmoc-aminosav koncentrációja, míg C1 a 

gyantáról maximálisan lehasítható aminosav koncentrációja. Optimális esetben C0 és C1 

összege megegyezik a gyanta nominális mért kapacitásértékével. Amennyiben egy adott 

reakcióelegyben nincs trifluoracetileződés (k2=0), úgy a fenti egyenlet egy kis paraméterezési 

különbséget leszámítva, azonos lesz a karbonsavak hasítási kinetikájának leírására használt, 

korábban tárgyalt 1. egyenlettel. 

Mindezek ismeretében a k1 hasítási állandót a k2 trifluoracetileződési sebességi állandó és a 

maximális aminoalkohol koncentrációhoz tartozó hasítási időből a 3. egyenlettel számoltam 

ki. 

1

2ln
12

1
max k

k

kk
t ⋅

−
=     (3. egyenlet) 

  

2.3.3. Molekula méretének és hozzáférhetőségének vizsgálata 

A reakciók kinetikai lefutásának megismerése után az előállított peptidalkoholok 

mindegyikére meghatároztam a k1 hasítási és a k2 trifluoracetileződési reakciósebességi 

állandókat. Az oldalláncok és a peptidlánc hosszának növelése nem módosítja jelentősen a 

hidrolízis sebességét. Az oldallánc módosításával a karbonsavaknál már ismertetett sztérikus 

hatás figyelhető meg, míg a peptidlánc növelésével a sebességi állandó kismértékű 

csökkenése figyelhető meg mind az ecetsavas, mind pedig a trifluorecetsavas 

hasítóelegyekben. Annál nagyobb a szerepe az oxigénatom hozzáférhetőségének. Erre 

bizonyíték az Fmoc-β-Alaol egy nagyságrenddel magasabb kinetikai állandója. Ennél a 

származéknál az oxigén atom és az aminoalkohol N-terminálisa között két metilén csoport 

található. Ezzel a különbséggel magyarázható a gyorsabb hasítás, a magasabb hasítási 

sebességi együttható. A peptidlánc növelésével a β-aminoalkoholoknál is csökken a hidrolízis 

sebessége. A kapott kinetikai eredményeket mutatja be a 7. ábra és az 5. táblázat a (b) 

hasítóelegyben és a 11. ábra és a 6., 7. táblázat a TFA tartalmú hasítóelegyekben. 
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11. ábra Gyantához kötött éterek hasítási sebességi állandói (k1) 

 

2.3.4. Az oldószer összetétel és savasság hatása 

Az egyes származékok relatív hasítási sebességét nem befolyásolja a kétféle hasítóelegy 

ötvözése sem. A (b) hasítóelegyhez trifluorecetsavat adva kapjuk az (e) hasítóelegyet. Az 

ebben az elegyben kapott kinetikai paramétereket a 8. táblázatban mutatom be. A 

peptidalkoholok alacsonyabb reaktivitása, az irodalmi adatokat is áttekintve, a hasítóelegyben 

lévő trifluoretanol rendkívül erős szolvatációs hatásával magyarázható 39,40. A CF3COOH-t 

tartalmazó hasítóelegyekben a hasítási sebességi állandó nő a sav koncentrációjának 

növelésével. Amennyiben nem lép fel semmilyen speciális szolvatációs hatás, úgy az egyes 

származékok reaktivitását a sztérikus gátlás határozza meg. Amino alkoholoknál a nagy 

térigényű Fmoc-csoport jóval közelebb helyezkedik el a hasadó C─O kötéshez, mint akár a β-

alaninolnál, vagy a peptidalkohol származékoknál, ezért tapasztaltam azt, hogy a 

várakozásokkal ellentétben az Fmoc-aminoalkoholok sebességi állandója kisebb, mint a 

peptidalkohol származékoké. 
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Aminoalkohol K1 
[min-1]* 

k2 (RSD) 
[min-1] 

R2 

    
Fmoc-Glyol 6,0·10-2 7,33·10-5 

(5,80·10-6) 
0,975 

Fmoc-β-Alaol 
8,9·10-2 

1,52·10-3 
(2,55·10-4) 0,877 

Fmoc-Lys(Boc)ol 
9,0·10-2 

2,80·10-4 
(4,58·10-5) 0,960 

Fmoc-Pheol 
3,67·10-2 

5,67·10-5 
(1,16·10-5) 0,959 

    
Fmoc-Glyol 6,0·10-2 7,33·10-5 

(5,80·10-6) 
0,975 

Fmoc-Phe-Glyol 
1,57·10-1 

9,87·10-4 
(1,07·10-4) 0,990 

Fmoc-Phe-Pheol 
1,21·10-1 

1,91·10-3 
(2,23·10-4) 0,993 

Fmoc-Pro-Phe-Glyol  
6,0·10-1 

1,13·10-3 
(2,08·10-5) 0,877 

Fmoc-Pro-Phe-Pheol 
1,23·10-1 

1,60·10-3 
(2,51·10-4) 0,982 

Fmoc-Tyr-Pro-Phe-Pheol 
1,23·10-1 

1,27·10-3 
(1,47·10-4) 0,994 

    
Fmoc-β-Alaol 

8,9·10-2 
1,52·10-3 
(2,55·10-4) 0,877 

Fmoc-Phe-β-Alaol 
1,60·10-1 

1,44·10-3 
(7,62·10-4) 0,950 

Fmoc-Pro-Phe-β-Alaol 
2,43·10-1 

1,71·10-3 
(1,48·10-4) 0,976 

*3. egyenlet alapján számított értékek 

6. táblázat Hasítási (k1) és trifluoracetileződési (k2) állandók (c) hasítóelegyben vizsgált származékokra 
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Aminoalkohol K1 
[min-1]* 

k2 (RSD) 
[min-1] 

R2 

    
Fmoc-Glyol 2,20·10-2 7,33·10-5 

(5,80·10-6) 
0,980 

Fmoc-β-Alaol 
4,04·10-1 

1,47·10-3 
(5,19·10-4) 0,987 

Fmoc-Lys(Boc)ol 
1,27·10-1 

2,80·10-4 
(2,08·10-5) 0,932 

Fmoc-Pheol 
7,33·10-2 

3,60·10-5 
(7,81·10-5) 0,959 

    
Fmoc-Glyol 2,20·10-2 7,33·10-5 

(5,80·10-6) 
0,980 

Fmoc-Phe-Glyol 5,61·10-1 2,15·10-3 
(8,54·10-4) 0,997 

Fmoc-Phe-Pheol 4,67·10-1 3,07·10-3 
(1,56·10-4) 0,995 

Fmoc-Pro-Phe-Glyol  6,0·10-1 1,13·10-3 
(2,08·10-5) 0,977 

Fmoc-Pro-Phe-Pheol 4,83·10-1 3,17·10-3 
(1,40·10-4) 0,998 

Fmoc-Tyr-Pro-Phe-Pheol 4,57·10-1 2,19·10-3 
(3,46·10-5) 0,995 

    
Fmoc-β-Alaol 4,04·10-1 1,47·10-3 

(5,19·10-4) 0,987 
Fmoc-Phe-β-Alaol 1,83·10-1 2,68·10-3 

(3,72·10-4) 0,984 
Fmoc-Pro-Phe-β-Alaol 6,33·10-2 2,02·10-3 

(4,21·10-4) 0,929 
*3. egyenlet alapján számított értékek 

7. táblázat Hasítási (k1) és trifluoracetileződési (k2) állandók (d) hasítóelegyben vizsgált származékokra 

 

2.3.5. Trifluoracetileződés mértékének vizsgálata 

Az azonosított mellékreakció kinetikáját vizsgálva, azt tapasztaltam, hogy a k2 

trifluoracetileződési sebességi állandó nő a TFA koncentrációjának növelésével. A reakció 

lejátszódását gátolja a nagy térigényű Fmoc csoport közelsége, ezt támasztja alá, hogy a 

Fmoc-Glyol, Fmoc-Pheol és a Fmoc-Lys(Boc)ol lényegesen lassabban reagál, mint a 

peptidszármazékai. A trifluoracetileződés aránya a peptidlánc növekedésével és a poláris 

oldószer arányának növelésével csökken. 
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A β-alaninol származékok esetében az α-aminoalkoholoknál ismertetett tendenciák 

érvényesülnek, azzal a különbséggel, hogy ezeknél a származékoknál nem csak a hasítás 

sebességi állandója, hanem a trifluoracetileződésé is lényegesen magasabb. 

A trifluoracetileződés sebességi állandóit mutatja be a 6., 7., 8. táblázat és a 12. ábra. 
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12. ábra Trifluoracetileződési sebességi állandók (k2) különböző hasítóelegyekben 

 

Amino alkohol k1  (RSD) 

[min-1] 

k2 (RSD) 

[min-1] 

R2 

Fmoc-Glyol 2.50·10-2  

(7.07·10-5) 

Nem mérhető 0.995 

Fmoc-β-Alaol 3.54·10-2 

 (2.36·10-3)

1.95·10-4 

(7.78·10-5) 0.994 

Fmoc-Phe-Glyol 1.23·10-2  

(1.87·10-3) 

Nem mérhető 0.998 

Fmoc-Phe-β-Alaol 2.69·10-2 

 (1.91·10-4)

7.50·10-5 

(7.07·10-6) 0.996 

8. táblázat Hasítási és trifluoracetileződési állandók az (e) hasítóelegyben 
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2.4. Összefoglalás 
1) Protikus és aprotikus hasítóelegyekben eltérő hasítási kinetikai eredményeket kaptam 

a peptidlánc növekedésével a gyantához kötött peptidalkoholok vizsgálatánál, amelyek 

a hasítóelegyek összetételéből adódó speciális szolvatációs hatásokkal magyarázhatók.  

2) A hasítás sebességi állandója a peptidlánc növekedésével csökkent azokban a 

hasítóelegyekben, amelyek trifluoretanolt tartalmaztak. Ez a trifluoretanol szolvatációs 

hatásának csökkenésével magyarázható, mert a hosszabb peptidlánc esetében ez a 

hatás is csökken.  

3) A diklórmetán-trifluorecetsavas hasítóelegyekben ez a hatás nem jelentkezik, ott a 

hasítás sebességi állandójának változása csak a hasítandó kötés sztérikus 

hozzáférhetőségétől függ. Mindezek ismeretében a hasítóelegy gondos kiválasztása 

nélkülözhetetlen fontosságú az optimális termelés eléréséhez és az optimális hasítási 

idő meghatározásához. 

4) A TFA jelenlétében fellépő trifluoracetileződési mellékreakció még magas 

koncentrációban alkalmazott primer alkohol felhasználásával sem szüntethető meg 

teljesen. Hosszú hasítási időknél ugyan nő a gyantáról lehasadó peptidalkohol 

mennyisége, de ezzel párhuzamosan nő a keletkező trifluoracetil-észter aránya is. A 

feltárt mellékreakció különös fontosságú lehet szabad oldalláncú szerin és treonin 

tartalmú peptidek szintézisénél. Trifluorecetsav nélkül a peptidalkoholok hasítása 

olyan mértékben lelassul, hogy az alkalmazhatatlanná teszi a hasítóelegyet a 

mindennapi használatra, különösen hosszabb peptidalkoholok esetében. 

A feltárt mellékreakció magyarázatot adhat a Merrifield gyantán végzett Boc/benzil stratégiát 

alkalmazó peptidszintézis egyik jellemző szennyezőjére. A szintézis során gyakran 

keletkeznek különböző méretű trifluoracetilezett deléciós peptidek. Ennek az a magyarázata, 

hogy a gyanta mindig tartalmaz valamennyi benzil-alkoholt, ami vagy a gyanta szintézise 

során, vagy pedig az első aminosav felkapcsolásakor képződik. A szintézis során a Boc 

csoport hasításakor (20-50% TFA diklórmetánban) ez az alkohol trifluoracetileződik, és az 

így képződő trifluoracetil-benzil észter transzaminálási reakcióban acilezheti a növekvő 

peptidlánc szabad N-terminálisát. Ennek eredménye a hidrogén-fluoridos hasítást követő 

nyers peptid gyenge minősége, amelynek legnagyobb mennyiségben jelenlevő szennyezése a 

trifluoracetilezett deléciós peptid. 
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3. Polietilén-glikol tartalmú gyanták szintézise 
 

3.1. Bevezetés 
 

A kombinatorikus kémia és a nagy áteresztőképességű biológiai tesztrendszerek elterjedésével 

egyidőben egyre nő az igény biológiai tesztrendszerekben is alkalmazható szilárd hordozókra. 

A hatékony gyógyszerfejlesztést nagyban megkönnyítheti és meggyorsíthatja a nagy 

számban, kombinatorikus úton előállított vegyületek gyors, gyantán történő biológiai 

tesztelése („on the bead testing”). Az egyik megoldást a vizes rendszerrel kompatibilis, 

hidrofil tulajdonságú szilárd-hordozók jelentik. E tulajdonság elérése céljából különböző 

megoldásokat fejlesztettek ki a különböző kutatócsoportok. A gyanta polaritásának növelésére 

a poliamid alapú gyanták mellett legkézenfekvőbb megoldásnak a polietilén-glikol 

alkalmazása tűnt.  

Ennek egyik lehetősége a jól ismert, általánosan alkalmazott hidrofób polisztirol mátrixra a 

különálló PEG láncok hozzákapcsolása. Az így kapott gyanta hidrofilitását 1) a kiindulási 

polisztirol gyanta keresztkötési foka, 2) a PEG lánc szintézisekor keletkező keresztkötések 

száma, 3) a polietilén-glikol láncok hossza határozza meg.  

A másik megoldás két monomer, a sztirol és az etilén-oxid kopolimerizációjával előállítani a 

kívánt hidrofil mátrixot.  

Ha teljesen el akarunk távolodni a kiindulási polisztiroltól, akkor etilén-oxid és bármilyen 

más alkalmas monomer és keresztkötő ágens felhasználásával kaphatunk megfelelő duzzadási 

tulajdonságú gyantát.  

Számos ilyen úton előállított gyanta kitűnő kémiai tulajdonságokkal és biológiai 

rendszerekben való hozzáférhetőséggel rendelkezik, azonban közös hátrányuk az elérhető 

alacsony kapacitás, valamint a magas ár, ami a szintézis során alkalmazott fejlett technológia 

következménye. Mindezek mellett a peptidkémiai sajátosságaikat figyelembe véve azt 

találjuk, hogy a gyanták sok esetben csak Fmoc-kémiára használhatóak, ami a 

felhasználhatósági körüket szűkíti. 
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3.1.1. A legismertebb PEG-es gyanták bemutatása 

Polisztirol alapú a leginkább elterjedt PEG tartalmú gyanta a TentaGel 41, amely egy 

polisztirol vázra etilén-oxid anionos polimerizációjával felépített körülbelül 3000 Da 

molekulatömegű polietilén-glikol láncból áll (13. ábra). Ennek elérhető kapacitása 0,2-0,3 

mmol/g, és a polisztirol-polietilén-glikol kapcsolódásánál lévő benzil-éter típusú kötés miatt, 

csak Fmoc/tBu stratégiára alkalmas. 

PS - mátrix PEG - távtartó FunkcióPS - mátrix PEG - távtartó Funkció

 

13. ábra A TentaGel gyanta vázlatos szerkezete 

Ettől csak kis mértékben különbözik az ArgoGel42, ahol az alap polisztirol mátrixot 

módosították egy 3,3 bisz hidroximetil-butanollal. A módosítás által az elérhető maximális 

kapacitást a bifunkciós ligandummal megduplázták (0,4-0,5 mmol/g), másrészről pedig a 

meglévő sav hatására hasadó benzil-éter kötést, olyan alkil-éter oldalláncra cserélték, amivel 

megnőtt a gyanta savstabilitása, ezáltal Boc/benzil stratégiát követő peptidszintézisre is 

alkalmassá vált (14. ábra) 
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14. ábra Az ArgoGel gyanta szerkezete 

A kopolimerizációval előállított gyanták nagy előnye a fésű szerkezetű gyantákhoz képest a 

még magasabb duzzadás poláris oldószerekben.  Ez azzal magyarázható, hogy az apoláris 

polisztirol magot egy poláris jellegű kopolimerrel helyettesítik.  

Polaritás szempontjából a sztirol-etilén-oxid kopolimer (POEPS) 43 átmenetet képez, hiszen 

ebben a gyantában egy poláris és egy apoláris monomer kopolimerét használják. A 

legpolárosabb szerkezetű gyanta a SPOCC (Solid Phase for Organic Combinatorial 

Chemistry) 44,45 és a ChemMatrix 46. A gyanta tulajdonképpen tiszta hosszú polietilén-glikol 

láncokból áll, amelyek között a keresztkötéseket úgy alakították ki, hogy a polimer láncok 

végeit megfelelő mértékben oxetánnal módosították, majd az így kapott egységeket kationos 

gyűrűfelnyílási polimerizációval kapcsolták össze (15. ábra).  

 

15. ábra A SPOCC gyanta szintézise 

Ezzel a módszerrel egy viszonylag szabályos szerkezetű tisztán éter és alkohol típusú 

kötéseket tartalmazó hordozóhoz jutottak. A gyanta poláros oldószerekben is kimagasló 

duzzadási tulajdonságokkal rendelkezik (12 ml/g gyanta vízben), emellett kémiai 

ellenállósága is kiváló lett. A hordozó hátrányaként az igen alacsony elérhető kapacitásérték 

és a nehéz kezelhetőség róható fel (száraz állapotban a gyanta nem tárolható, mert a 

szerkezete törik).  
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A célom olyan moduláris szerkezetű gyanta felépítése volt, amely a PEG-es gyanták általános 

elvárásain túl   

1) megkönnyíti a „nehéz szekvenciák” szintézisét, növeli a peptidláncok szolvatációját 

a szintézis során,  

2) elfogadható duzzadási paraméterekkel jellemezhető poláris oldószerekben és 

biológiai tesztekben megfelelő hozzáférhetőséget biztosít   

3) jól jellemzett kémiai szerkezettel rendelkezik  

4) polimerizáció mentes szintézisúton állítható elő  

5) a hozzáférhető gyantáknál magasabb a hasznos kapacitása (~ 0,6 mmol/g gyanta),  

6) egyaránt alkalmas Fmoc/tBu és Boc/Bzl stratégiájú peptidszintézisre is, valamint 

nem utolsó sorban  

7) egyszerűen és olcsón elérhető egységekből épül fel. 

 

3.2. Szintézisút 

3.2.1. Kiindulási anyagok 

A kitűzött célnak megfelelő gyanta szintéziséhez tehát szükség volt egy kiindulási polisztirol 

alapú hordozóra és egy polietilén-glikol komponensre. Előbbinek a kiváló minőségben és igen 

széles kapacitástartományban hozzáférhető aminometil-polisztirolt (AMPS) választottam, míg 

utóbbinak a kereskedelmi forgalomban kapható polietilén-glikol bisz karboximetil étert 

használtam (16. ábra).  

 

16. ábra A kiindulási anyagok szerkezete 

Polisztirol mátrixként két különböző kapacitású és térhálóssági fokú hordozót használtam. Az 

alacsonyabb kapacitású (1,4 mmol/g gyanta) polimer 1% divinil-benzolt tartalmazott, míg a 

magasabb borítottságú (3,8 mmol/g gyanta) 2%-os térhálóssági fokú volt. Ennek megfelelően 

ez utóbbinak merevebb volt a szerkezete és a duzzadási értékei is rendre alacsonyabbnak 

mutatkoztak. A PEG egységként használt molekula egy 600-as átlagos molekulatömegű 
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vegyület, amelynek savegyenérték tömege 330 volt. A rendelkezésre álló tulajdonságok és a 

későbbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kiindulási molekula egy alacsony polimerizációfokú, 

alacsony polidiszperzitású polimerelegy. Ezzel a polietilén-glikol származékkal lehetőségem 

nyílt a szükséges PEG lánchosszúság meghatározására, illetve arra, hogy hosszú láncok 

esetén, bifunkciós reagensek beépítésével csökkentsük a kapacitásvesztést. Hosszabb PEG 

láncok felépítéséhez szükségem volt egy diaminra is, a heterobifunkcionalitás megőrzéséhez. 

Erre a célra az etilén-glikollal analóg szerkezetű etilén-diamint választottam. 

Azért, hogy az előállított gyanta mind Fmoc, mind pedig Boc kémiára alkalmas legyen, a 

hordozó felépítésekor, csak amid kötéseket alkalmaztam, így a gyanta szerkezetének kémiai 

stabilitása megegyezett a később rajta szintetizálandó peptidláncok kémiai stabilitásával. 

Ahhoz, hogy az előállított gyanta kapacitása ne csökkenjen a PEG lánc hosszának 

növelésével, szükségessé vált egy bifunkcionális építőelem használata is, hasonlóan ahhoz, 

amit az ArgoGel gyantánál már alkalmaztak. Erre a célra lizin használata volt kézenfekvő, 

mivel azonban a lizin α és ε amino csoportja térben egymáshoz túl közel helyezkedik el, ezért 

a lazább szerkezet eléréséhez az Ac-Lys-Lys-OH dipeptidet, tehát az egymáshoz kapcsolt két 

lizin ε-amino csoportját választottam kapacitásnövelő egységként.. A felsorolt kiindulási 

anyagokból a 17. ábrán bemutatott gyantaszerkezeteket állítottam elő. 

CH2 NH PEG600 NH NH2

CH2 NH PEG600 NH NH PEG600 NH NH2

CH2 NH PEG600 NH NH CO NH

NH

CO

PEG600 NH NH2

H
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NH PEG600 N
H

H2N

Gyanta 1.

Gyanta 2.

Gyanta 3.

17. ábra Az előállított gyanták szerkezetei 
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3.2.2. PEG-gyanta kötés kialakítása 

A szintézisek első lépéseként a mono Boc-etilén-diamint állítottam elő a Boeijen és Liskamp 

által leírt eljárás alapján 47 (18. ábra). Az eljáráson mindössze annyit módosítottam, hogy a 

minél tisztább termék eléréséhez a kapott nyersterméket vákuumdesztillációval tisztítottam.  

 

A minél kisebb acilezőszer felesleg alkalmazásához elsőként a PEG-dikarbonsavból 

savkloridot próbáltam készíteni, majd azt kapcsoltam a szilárd hordozóhoz. A savkloridok 

előállítását oxalil-kloriddal és tionil-kloriddal végeztem el. Előbbinél -20oC-on nyomnyi 

mennyiségű DMSO mellett 10 ekvivalens oxalil-kloridot adtam a dikarbonsavhoz, majd 

40oC-on 3 órát kevertettem a reakcióelegyet, míg a tionil-klorid felhasználásánál -20oC-on 

katalitikus mennyiségű TEA jelenlétében adagoltam be a 10 ekvivalens reaktánst, majd 25oC-

on 1 órát utóreagáltattam. Mindkét reakcióút végén a reakcióelegyet vákuumban bepároltam, 

majd az így kapott olajat vittem tovább a következő lépésbe. 
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18. ábra PEG-savkloridos szintézisút 

A savklorid kapcsolását több oldószerben is megpróbáltam, piridin és katalitikus mennyiségű 

DMAP jelenlétében. A disavklorid egyik funkciója hozzákapcsolódik a hordozóhoz, míg a 

másik még reaktív csoportból i-butil-kloroformát és N-metil-morfolin hozzáadásával 

vegyesanhidridet képeztem, majd ezt reagáltattam a korábban előállított Boc-etilén-diaminnal 
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(EDA) (18. ábra). Az így elkészült gyanta származékról eltávolítottam a Boc csoportot, majd 

mostam és szárítottam. A PEG lánc beépülésének ellenőrzéséhez egyrészt mértem a 

tömegnövekedést, másrészt pedig kvantitatív pikrinsavas teszttel meghatároztam a gyantán 

hozzáférhető aktív amino-csoportokat. A különböző oldószerekben kapott eredményeket 

mutatom be a 9. táblázatban, a relatív kapacitás a 100%-ban monofunkciósan felkapcsolt 

PEG-dikarbonsav esetén számított elméleti kapacitásra vonatkoztatott értéket jelenti. 

Oldószer DCM DMF NMP benzol THF 

Tömegnövekedés (%) 68,1 88,0 50,3 64,7 71,8 

Relatív kapacitás (%) 12,6 26,5 22,7 14,4 18,9 

9. táblázat Savkloridos kapcsolások eredménye 

Valamennyi oldószerben azt tapasztaltam, hogy a kiindulási gyanta a kapcsolás után 

gélesedett, a szemcsék erősen összetapadtak. Emellett a kezelhetőségi probléma mellett 

azonban az eredményekből jól látható, hogy a kapcsolások után mért tömegnövekedés 

időnként jelentősen elmaradt az elméleti maximumtól, míg a gyanta aktív kapacitása minden 

esetben nagyon alacsonynak mutatkozott. Ennek magyarázata az lehet, hogy a szintézis során 

a PEG disavklorid molekulák jelentős része mindkét aktív csoportja kapcsolódott egy-egy 

szabad amino csoporthoz, ezzel csökkentve a kapacitást és a tömegnövekedést is. Az 19. 

Ábrán a kiindulási AMPS egy részletét mutatom be, hozzákapcsolva egy molekula polietilén-

glikol dikarbonsavat. 
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19. ábra AMPS-PEG600 
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Az ábrán jól látható, hogy az etilén-glikol polimer lánc kellően hosszú ahhoz, hogy a szilárd 

hordozó két aktív amino csoportja között áthidalt szerkezetet hozzon létre, ezáltal csökkentve 

az elérhető maximális kapacitást. 

A kísérletek folytatásaként megpróbáltam a dikarbonsavat in situ aktívészteres kapcsolással 

(DIC-HOBt) beépíteni (20. ábra). Ez az eljárás, az alacsony kapacitású kiindulási aminometil-

polisztirolnál megfelelő eredményeket produkált (83%-os tömegnövekedés, 70%-os elért 

kapacitás), azonban a magas kapacitású gyanta esetében ismét jelentkezett a már ismertetett 

áthidalt szerkezet, és az elért kapacitás 30% körüli értékre esett vissza. A probléma 

megoldására megpróbáltam első lépéként a kiindulási dikarbonsavból szimmetrikus vagy 

polimer 48,49 anhidridet képezni. Ehhez a PEG dikarbonsavat először többszöri toluolos 

bepárlással vízmentesítettem, majd DCM-ban oldottam és DCC hozzáadásával anhidridet 

képeztem. Ezt követően a DCU kiszűrése után a diklór-metános anhidrid oldatot adtam az 

aminometil-gyantához, majd a kapcsolás után, az etilén-diamin egységet, a már korábban 

ismertetett in situ aktívészteres eljárással építettem be. Ezzel a módszerrel körülbelül 85% 

relatív kapacitást értem el, de reprodukálhatósági problémák adódtak. Egyes reakcióknál 

kiugróan magas keresztkötéses szerkezetet kaptam. A gyanták előállításának reakcióútját 

mutatom be a 20. ábrán. 

 

20. ábra Gyanták szintézisútja  

A fenti problémák megoldására, a gyantán jelentkező áthidalt szerkezetek teljes 

kiküszöbölésére egy heterobifunkciós építőelem szintézisét tűztem ki célul. Ennek első 

lépéseként a szimmetrikus/polimer anhidridet a korábban ismertetett módszerrel 

előállítotottam, majd azt nem a gyantához, hanem Boc-etilén-diaminhoz kapcsoltam (21. 

ábra). A kapcsolás eredményeképpen három fő terméket kaptam. Elreagálatlan PEG 

dikarbonsavat, a várt heterobifunkcionális egységet és a mindkét végén Boc-EDA-val amidált 

származékot. A három származék elválasztására lépésenkénti gradiens oszlopkromatográfiát 
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használtam50 és az így előállított építőelemet használtam a későbbiek során a gyanta 

szintézisekhez (22. ábra). 
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22. ábra Gyanták szintézise heterobifunkciós építőelemmel 

A polimerizáció mind teljesebb kizárása érdekében a későbbiek során a legnagyobb, még 

polimerizációmentesen előállított oligoetilén-glikol dikarbonsavból, a 3,6,9-trioxa-undekán-

dikarbonsavból egy kisebb heterobifunkciós építőelemet is előállítottam (23. ábra). 
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23. ábra Trietilén-glikol dikarbonsav 

A szintézis a korábban ismertetett úttal teljesen analóg módon ment, a különbség mindössze 

annyi volt, hogy Boc-EDA helyett aminokomponensként Fmoc-EDA*HCl-t használtam. Ez a 

származék egyrészről felhasználható PEG láncok felépítésére, de ezen túlmenően alkalmas 

lehet kisebb poláris láncrészletek peptidbe építésére, és nehezen szolvatálódó csoportok (pl.: 

biotin) aminosavakhoz, peptidekhez kapcsolására is.  
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3.3. A gyanták jellemzése 

3.3.1. Gyantakapacitás jellemzése 

Az előállított gyantákat először a későbbi felhasználhatóság szempontjából döntő jelentőségű 

kapacitásvizsgálatnak vetettem alá. A vizsgálat során először a gyantán lévő szabad amino 

csoportok pikrátját állítottam elő, majd a pikrinsavat trietil-amin-pikrát formájában 

visszanyertem és standardhez képest határoztam meg a mennyiségét 358 nm-en.  

 

Gyanta szerkezete Elméleti  Mért* 
1,4 mmol/g kapacitású mátrix 

Gyanta 1. (PEG600) 0,82 mmol/g 0,58 mmol/g 
Gyanta 2. (PEG1200) 0,40 mmol/g 0,35 mmol/g 

Gyanta 3. (PEG1200 lizinnel) 0,64 mmol/g 0,41 mmol/g 
3,8 mmol/g kapacitású mátrix 

Gyanta 1. (PEG600) 1,08 mmol/g 0,80 mmol/g 
Gyanta 2. (PEG1200) 0,43 mmol/g 0,40 mmol/g 

Gyanta 3. (PEG1200 lizinnel) 0,67 mmol/g 0,44 mmol/g 
TentaGel 0,2-0,3 mmol/g   

10. táblázat Az előállított gyanták kapacitása 

Az elért kapacitásértékek a lineáris származékoknál jól közelítik az elérhető maximumot, 

tehát a heterobifunkciós építőelemmel az áthidalt szerkezeteket sikerült kiküszöbölni. Az 

elágazó láncot tartalmazó származékoknál a mért kapacitás elmarad az elérhetőtől, ami 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy az elágazásnál a két létesített funkció egymáshoz túl 

közel helyezkedik el, így sztérikus okok miatt nem sikerült kellő hatékonysággal acilezni őket 

(20, 22. ábra). 

Az elméleti kapacitásértékeket vizsgálva, rendkívül szembetűnő, hogy a kiindulási gyanta 

kapacitása alig módosítja a kapott termék kapacitását. Ennek oka a rendkívül nagy 

tömegnövekedésben rejlik. Az 1,4 mmol/g gyanta kapacitású aminometil gyanta esetében a 

gyanta tömege az 1,84 szeresére nő, addig ugyanez az érték a 3,8 mmol/g-os kapacitású 

kiindulási anyagnál 3,3 szeres. Ezzel magyarázható, hogy az első PEG egység beépítése után 

a kezdeti 2,7 szeres kapacitás különbség 1,3szeresre csökken, míg egy újabb egység beépítése 

után ugyanez a különbség kevesebb, mint 10% lesz. Újabb egységek beépítésével az elérhető 

kapacitás értéket egyre inkább a PEG lánc hossza határozza meg. Magas kapacitású gyanta 

előállításához minél kisebb PEG egységeket kell beépíteni, és minden egység után lehetőség 

szerint többfunkciós csoportokkal növelni kell az aktív helyek számát.   
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3.3.2. Duzzadás vizsgálatok 

A gyanták tervezésénél fontos szempont volt, hogy a módosított szerkezetnek köszönhetően 

poláros oldószerekben is elfogadható duzzadási értéket kapjunk, ezáltal biztosítható a gyantán 

szintetizált anyagok hozzáférhetősége biológiai tesztrendszerekben. 

Éter EtOH MeOH MeCN Víz DMF Dioxán Toluol THF DCM
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24. ábra Aminometil-polisztirol duzzadása 

A 24. ábrán látható, két kiindulási gyanta duzzadási tulajdonságaiból jól látható az eltérő 

keresztkötési fok. Az alacsonyabb keresztkötésű gyanta szerkezete lazább, ezért a 

legalacsonyabb és a legmagasabb duzzadási érték közötti különbség jóval nagyobb, mint a 2% 

divinil-benzolt tartalmazó, merevebb szerkezetű gyanta. 
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Éter EtOH MeOH MeCN Víz DMF Dioxán Toluol THF DCM
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25. ábra 1% DVB tartalmú gyanták duzzadása 

A 25. és 26. ábrán látható az általam szintetizált gyanták duzzadási karakterisztikája, 

referenciaként pedig a TentaGel S duzzadási értékeit mutatom be. A két eltérő keresztkötésű 

gyanta alapvető szerkezeti különbsége a polietilén-glikol lánc növekedésével sem változik, 

tehát a rigidebb szerkezetű gyantánál a duzzadási tartomány is kisebb. Jól látható azonban az 

is, hogy a beépített PEG lánc méretének növelésével egyre nő a poláris oldószerekben mért 

duzzadása, ezzel párhuzamosan az apoláris oldószerekben mért duzzadás csökken, így a 

duzzadási tartomány egyre szűkül. A polisztirolt jól szolvatáló oldószerekben (DCM, THF) 

azért csökken a duzzadás, mert a PEG lánc növelésével a duzzadási sajátságokat egyre inkább 

a gyantán szintetizált molekula határozza meg. Ugyanez az effektus megfigyelhető a 

peptidszintézis során is, ez az oka, hogy az első aminosavakat diklór-metános oldatokban 

kapcsolják, majd a peptidlánc növekedésével a peptidláncot jobban szolvatáló DMF-re, 

esetleg N-metil-pirrolidonra térnek át. A biológiai tesztek szempontjából fontos 

oldószerekben (víz, etanol, dioxán) a PEG-es gyanták duzzadása lényegesen jobb, mint a sima 

polisztirolé. A TentaGel duzzadása sok hasonlóságot mutat az általam szintetizált PEG-es 

gyantákéval. A legnagyobb különbség az, hogy a TentaGel etanolban alig duzzad, míg az új 

típusú gyanta etanolban mért duzzadása a dimetil-formamidos értékkel összemérhető. 
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Éter EtOH MeOH MeCN Víz DMF Dioxán Toluol THF DCM
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26. ábra 2% DVB tartalmú gyanták duzzadása 

A PEG-es gyanták duzzadása rendre magasabb a TentaGel-énél, ez alól csak a vízben mért 

duzzadás a kivétel, ahol összemérhetőek a duzzadási értékek. Ezek alapján várható, hogy a 

két gyanta hozzáférhetősége vizes rendszerekben hasonló lesz. 

 

3.3.3. A gyanták savérzékenységének vizsgálata 

Az egyik előállított gyantát (Gyanta2. 1,4 mmol/g, 1% keresztkötés) vízmentes, folyékony 

hidrogén-fluoridos hasításnak vetettem alá (0-5oC, 1 óra). A hasítás befejeztével a gyantát 

mostam, majd megszárítottam, ezt követően visszamértem a tömegét. A hasítás alatt 

tömegcsökkenés nem következett be, tehát a gyanta szerkezete elég stabil ahhoz, hogy Boc 

kémiára is alkalmazható legyen.  

 

3.3.4. Gyantaszemcsék mikroszkópos vizsgálata 

A kémiai vizsgálatok után elvégeztem a különböző előállított gyantaszemcsék mikroszkópos 

vizsgálatát is. Ennek során azt tapasztaltam, hogy a PEG lánc növekedésével párhuzamosan 

csökken a gyanta mechanikai stabilitása, a gyanta egyre törékenyebbé válik. A 27. és a 28. 

ábrán két tipikus képet mutatok be az előállított gyantákról. 
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27. ábra Gyanta 1. (1,4mmol/g; 1%) mikroszkópos képe 

 

28. ábra Gyantafürtök (Gyanta 2. (3,8 mmol/g; 2%)) 



   - 59 -

A képen jól láthatóak a gömbszimmetrikus gyantaszemcsék, és hogy gyantatöredék 

gyakorlatilag nincs a szemcsék közt. 

A magas kapacitású gyantát mechanikai behatásnak kitéve – két üveglap között enyhén 

dörzsölve – észrevehetővé válnak a gyantatöredékek, melyek a gyantaszemcsék mechanikai 

sérüléséből keletkeznek (29., 30. ábra). 

 

29. ábra Gyanta 2. (3,8 mmol/g; 2%) mikroszkópos képe mechanikai behatás után 
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30. ábra Sérült gyantaszemcsék (Gyanta 2. (3,8mmol/g, 2%)) 

Tovább növelve az AMPS kiindulási kapacitását (4,6 mmol/g; 2% DVB) és a PEG lánc 

hosszát (3db 600-as PEG), sikerült a korábbi gömbszimmetrikus gyantaszemcsékből gyanta 

port előállítani (31. ábra), ami teljességgel alkalmatlan peptidkémiai célokra, mert a 

szűrőfritteket folyton eltömi, ezáltal a gyanta kezelhetetlenné válik. 

 

31. ábra "Gyantapor" (AMPS(4,6mmol/g)-PEG1800 
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A mechanikai stabilitás ilyen mértékű csökkenése nem meglepő, mivel a gyanta kiindulási 

tömegének közel tízszeresét kapcsoltuk a polisztirol mátrixhoz, ennek eredményeképpen 

bekövetkezett a szerkezet felbomlása. Hasonló jelenséget észleltek Albericio 

munkacsoportjában poliprolin dendrimerek szintézisénél 51. Egy bizonyos méret elérése után a 

használt gyanta szerkezete teljesen felbomlott és használhatatlanná vált. 

A mechanikai stabilitási adatok és az elérhető elméleti kapacitások figyelembe vételével 

megállapíthatjuk, hogy peptidkémiai célokra, hosszabb szekvenciák szintézisére leginkább az 

alacsonyabb kapacitású aminometil-polisztirolból felépített gyanták felelnek meg. Rövidebb 

peptidfragmensek előállítására még jól használhatóak a nagyobb kapacitást biztosító magas 

kiindulási kapacitású hordozón felépített PEG láncok is, de a peptidlánc növekedésével 

fokozottan számolni kell a gyantaszemcsék károsodásával. 

 

3.3.5. Biológiai hozzáférhetőség vizsgálata 

A PEG-es gyanták egyik legfőbb célja, a kombinatorikus kémia elterjedésével egyre nagyobb 

teret hódító „on the bead”, vagyis gyantán történő tesztelésre való alkalmasság. Ezeknél a 

vizsgálatoknál a szilárd hordozón előállított termékeket a gyantaszemcsékről történő hasítás 

nélkül valamilyen puffer rendszerbe tesszük, majd itt különböző biológiai teszteket végzünk 

velük (pl.: enzimes emésztési vizsgálat). Ezeknek a vizsgálatoknak fontos feltétele, hogy a 

vizsgálni kívánt termék hozzáférhető legyen a biológiai tesztrendszer számára, ehhez pedig az 

szükséges, hogy a gyantához kötött termék kellően szolvatált állapotban legyen az adott 

(általában vizes alapú) oldószerrendszerben.  

Az előállított gyanták biokompatibilitását az Adams és munkatársai által közölt eljárás 

szerint52 vizsgáltam. Ennek értelmében a gyantán egy Boc-Trp-Gly-OH dipeptidet 

szintetizáltam, majd ezt hasítottam α-kimotripszinnel, egy dioxán/víz ammónium-karbonátos 

pufferben. 

GlyTrpBoc Gly
α-kimotripszin

dioxán/víz, (NH4)2CO3
H2N

Boc Trp OH

 

32. ábra α-kimotripszines emésztési vizsgálat 

Összehasonlításként a vizsgálatot elvégeztem a kiindulási aminometil-polisztirolon és egy 

TentaGel S típusú gyantán. Az eredményekből (11. táblázat) jól látható, hogy a PEG lánc 

növelésével a gyantán szintetizált peptid enzimes hozzáférhetősége is nő. Ugyanakkor az is 

jól látható, hogy a TentaGel körülbelül 3000 Da molekulatömegű PEG láncai sem 
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biztosítanak magasabb emészthetőséget, mint az általam előállított 1200 Da-os polietilén-

glikol lánc. 

Gyanta %-os emésztés Lehasított peptid (μmol) 

AMPS (1,4 mmol/g; 1%) 0,5 7 

AMPS (3,8 mmol/g; 2%) 0,5 19 

Gyanta 1. (1,4 mmol/g; 1%) 8,8 51 

Gyanta 1. (3,8 mmol/g; 2%) 8,7 70 

Gyanta 2. (1,4 mmol/g; 1%) 12,7 44 

Gyanta 2. (3,8 mmol/g; 2%) 12,6 50 

Gyanta 3. (1,4 mmol/g; 1%) 12,6 52 

TentaGel-S 12,8 25 

11. táblázat Gyanták emészthetőségi eredményei 

Érdemes ugyanakkor összehasonlítani a ténylegesen lehasított peptidrészlet mennyiségét is. 

Itt jól látható, hogy a gyanta kapacitásának növelésével ellensúlyozható a gyengébb duzzadási 

tulajdonság. A 3,8 mmol/g kapacitású aminometil gyanta emészthetősége ugyan másfél 

nagyságrenddel rosszabb, mint a TentaGel-é, de a kapacitás miatti különbségnek (19-szeres) 

köszönhetően a lehasított peptid mennyisége közel azonos. Abban az esetben, ha a biológiai 

teszt elvégzése után szükségünk van a termékre, úgy mindenképpen a magasabb kapacitású, 

kisebb PEG láncú gyantákat érdemes alkalmazni. 

 

3.3.6. Tesztpeptid szintézise 

A gyanta vizsgálatának egyik leginformatívabb része a tesztpeptid szintézise.  

Ennek során azt vizsgáltam, hogy a polietilén-glikol lánc beépítése ténylegesen csökkenti-e a 

peptidláncok között, a szintézis során kialakuló hidrogén-hidak számát, és ezáltal könnyíti-e 

az úgynevezett „nehéz szekvenciák” szintézisét.  

A vizsgálathoz az „Acyl Carrier Protein” 65-74-es szakaszának (ACP 65-74; VQAAIDYING-

NH2) szintézisét választottam ki, amely az irodalomból jól ismert nehéz szekvencia.  

Az irodalomban jól ismert, hogy a gyanta kapacitás csökkentésével számos esetben a gyantán 

előállított peptid minősége javul. Ezért a PEG lánc hosszúsága hatásának 

összehasonlíthatósága érdekében minden vizsgált gyanta kapacitását 0,2 mmol/g-ra állítottam 

be Fmoc-Rink-amid linker kapcsolásával. A szabadon maradó funkciós csoportokat 

benzoesav-anhidriddel acileztem. Referenciaként MBHA gyantát használtam, de a teljes 

azonosság kedvéért azt is Fmoc-Rink-amid linkerrel módosítottam (33. ábra). Az így kapott 
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gyantákon a Carpino által kapcsolószerek összehasonlítására használt szintézis protokollt 

használtam53.  

HN
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Me

Me

O

COOHFmoc

H2N
HN

O

O

Me

Me

O

COFmoc H
N

 

33. ábra Fmoc-Rink-linker beépítése amino csoportot tartalmazó gyantára 

Ennek során a kapcsolási lépésekben 4 ekvivalens Fmoc-aminosavat és HBTU-t valamint 8 

ekvivalens DIEA-t használtam, és két perc előaktiválás után 4 percig kapcsoltam. A 

hasításokat DMF: DBU: Piperidin 96: 2: 2 összetételű eleggyel 3+3 percig végeztem. A kész 

peptid gyantáról történő hasítása TFA: TIS: Víz 90: 2,5: 7,5 eleggyel 2 órás hasítási idővel 

történt. A kapott nyerstermékeket HPLC vizsgálatnak vetettem alá.  

Gyanta ACP - 2 Ile - Ile72 - Ile69 - Val 
Gyanta 1. (1,4 mmol/g; 1%) 78% 18% - - 2% 
Gyanta 2. (1,4 mmol/g; 1%) 73% 20% - - 7% 
Gyanta 3. (1,4 mmol/g; 1%) 77% 15% - - 8% 

MBHA-Rink-PS 48% 23% 11% 6% 5% 
12. táblázat Nyers peptidek HPLC homogenitása 

A kapott eredményekből egyértelműen látszik, hogy a PEG lánc beépítése jó hatással volt a az 

elkészült peptidek minőségére, hiszen a kapott nyerstermékek minősége lényegesen 

felülmúlja a PEG nélküli gyantán elért eredményeket (12. táblázat). Az is látható, hogy a 

hosszabb polietilén-glikol láncú gyantáknál ilyen hosszúságú tesztpeptid esetében nem 

kaptam jobb eredményeket. Ennek oka az lehet, hogy a legrövidebb PEG lánc (600 Da) 10-11 

etilén glikol egységet tartalmaz, amely a benne lévő kötések számát tekintve analógnak 

tekinthető egy 10-11 aminosavat tartalmazó peptiddel, mint amilyen a vizsgált ACP 65-74 is. 

Ezért a 600 Da-os PEG lánc elégséges ahhoz, hogy egy ekkora peptidet szolvatáljon. A 

hosszabb PEG lánc jótékony hatása csak hosszabb peptid esetén kerülhetett volna előtérbe, itt 

azonban elképzelhető, hogy a peptid aktív helye olyan messzire kerül a polietilén-glikol 

lánctól, hogy már semmilyen hatást nem fejt ki. 



   - 64 -

5 10 15 20 25

- Ile(69;72)

- Ile72 - Ile69 -Val
ACP 65-74

retenciós idõ/ perc

 MBHA-Rink-PS
 Gyanta 1.

 

34. ábra A nyers peptidek HPLC képe 

A HPLC kromatogramokon (34. ábra) látható, hogy a két különböző gyantán készült 

nyerstermék szennyezésprofilja egymáshoz nagyon hasonló, csak a szennyezés mennyisége 

eltérő. Érdekes megfigyelni, hogy a PEG-es gyantán hiányoznak azok a deléciós peptidek, 

amelyekből csak egy izoleucin maradt ki. Feltehetően azokon a szintézis helyeken, ahol az 

egyik izoleucin kimaradt, ott a peptidlánc a szintézis későbbi periódusában olyan szerkezetet 

vett fel, ami megakadályozta a másik izoleucin beépülését is. 

 

3.4. Összefoglalás 
1) Egyszerűen hozzáférhető alapanyagokból, polimerizáció-mentes technikákkal sikerült 

a kereskedelmi forgalomban kapható PEG-es gyantákkal összemérhető tulajdonságú 

hordozókat szintetizálni. A polietilén-glikol egység felkapcsolásának optimalizálása 

során előállítottam két heterobifunkciós építőelemet, amelyek segítségével a szintézis 

során fellépő keresztkötések és az ennek következtében fellépő kapacitásvesztés 

teljesen kiküszöbölhető.  

2) Aminosavakból olyan elágazó láncú egységet szintetizáltam (Ac-Lys-Lys-OH), amely 

lehetővé tette, hogy a PEG lánc növekedésével a gyanta kapacitása ne csökkenjen 

jelentős mértékben. Az előállított gyantákat sokrétű vizsgálatoknak vetettem alá. 
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a) A kapacitásukat vizsgálva megállapítható, hogy a kereskedelmi forgalomban 

kaphatónál magasabb (0,6 mmol/g), általános peptidkémiai célokra jobban megfelelő 

gyantát sikerült előállítanom, melynek  

b) duzzadási tulajdonságai teljesen analógok a jól ismert PEG-es gyantákéval.   

c) Az új típusú hordozók savstabilitása lehetővé teszi, hogy azok Boc/benzil stratégiára 

is alkalmazhatóak legyenek. 

d) A gyanták mechanikai stabilitását vizsgálva azt találtam, hogy nagy kapacitású 

kiindulási gyantáknál, hosszabb PEG-láncok esetén a gyanta szerkezete érzékennyé 

válik a mechanikai behatásokra, könnyen törik, így peptidkémiai célokra alkalmatlan 

„gyanta-port” kaptam. 

3) A biohozzáférhetőségi vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy már 1200 Da-os 

eilén-glikol lánc is ugyanolyan hozzáférést biztosít a gyantán szintetizált 

származékokhoz, mint a 3000 Da-os PEG láncot tartalmazó TentaGel. Amennyiben 

szükség van a gyantáról lehasadó termékre is, akkor érdemesebb a jóval magasabb 

kapacitású, de alacsonyabb hozzáférhetőségű gyantát használni, mert a kapacitás béli 

különbségeknek köszönhetően, a lehasítható peptid mólszáma jóval magasabb. 

4) Az elvégzett tesztszintézisek igazolták, hogy a polietilén-glikol lánc csökkenti a 

peptidláncok közötti inter és intramolekuláris H-hidak kialakulását. A lánc hosszának 

növelésével további javulás a tesztpeptid nyerstermékének HPLC képén nem látható, 

ami azzal magyarázható, hogy a vizsgált szekvencia szolvatálásához elegendő a 

rövidebb PEG lánc. Hosszabb peptidek szintézisénél sem garantálható a hosszabb 

PEG lánc pozitív hatása, mert elképzelhető, hogy a szintetizálódó peptidlánc 

kapcsolási helye olyan messzire kerül a gyanta magjától, hogy ott már nem 

érvényesül a PEG hidrogén-híd törő képessége. 
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4. Etilén-glikol alapú védőcsoport-rendszer szintézise 
 

4.1. Bevezetés 
A modern peptidkémia egyik máig megoldatlan problémáját a „nehéz szekvenciák” 

keletkezése és az ezekkel kapcsolatos szintetikus problémák jelentik. Ezek a „nehéz 

szekvenciát” jelentő peptidek a szintézis során erős másodlagos inter- és intramolekuláris 

kölcsönhatások kialakulásával olyan szerkezetet vesznek fel, hogy a szabad amino-csoport 

acilezése igen nehézzé válik. Ezáltal a szintézisük során sok melléktermék keletkezik (számos 

esetben a célpeptid alig detektálható a végtemékben), nagyon magas a deléciós származékok 

aránya, emellett tisztításuk is rendkívül nehézkes. Szerkezetükre a β-réteg jellemző, amely 

szerkezeti egység kedvez a nagy kiterjedésű peptid aggregátumok kialakulásának (amiloid 

peptidek). Ezeknek az önasszociációra hajlamos peptideknek a hatékony szintézise régóta 

foglalkoztatja a peptidkémiai metodológiai kutatást. Igazán hatékony megoldás a problémára 

nincs. A leghatékonyabb megoldás napjainkban az aminosavak Hmb-védelmének 54-56 

alkalmazása (35. ábra). A Hmb védőcsoporttal védett aminosavak nem tudnak inter-

/intramolekuláris hidrogén-hidakat létesíteni, hiszen nincs meg az ehhez szükséges N-H kötés, 

az aminoterminálison. 
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35. ábra Fmoc(Fmoc-Hmb)-Ala-OH  

Azonban ez a védelem sem nyújt tökéletes megoldást. A legfőbb problémája az, hogy igen 

nehézkes az aminosavszármazékok előállítása, ráadásul a peptidláncba beépített Hmb-
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aminosav igen nehezen acilezhető a következő kapcsolási ciklusban, ami a módszer 

automatizálhatóságát nehezíti. Ezek miatt az okok miatt csak néhány aminosav Hmb-

származéka hozzáférhető. Főleg azok az apoláris oldalláncú származékok, amik viszonylag 

jól acilezhetőek, elég olcsóak és a szintézis során hajlamosak β-redő képzésére.  

A különböző lánchosszúságú polietilén-glikolok használata, mint oldhatóság javító, β-réteg 

törő molekulák régóta közkedvelt módszer a fehérjék/ peptidek vizsgálatánál 57,58. Igen 

változatos kötés-típusokat alkalmaznak a peptidlánc N-terminálisának és a PEG lánc 

összekapcsolására (36. ábra) 

PEG O NH

O

R PEG O CH2

O

CH2

O

NH RPEG NH

O

R  

36. ábra PEG-peptid kötések 

 A peptidek ilyen típusú PEGilálásával a legfőbb probléma az, hogy a szintézis során nem 

nyújt védelmet, ezáltal a „nehéz szekvenciák” előállításához nem nyújt segítséget. A másik 

lényeges probléma, különösen kisebb aggregálódó peptidek esetén, az hogy a polietilén-glikol 

lánc nem egzakt kémiai szerkezetű, a polidiszperzitásából adódóan változatos lánchosszúságú, 

így a kapott származék kémiai összetétele sem jól definiált. 

Az általam megvalósítani kívánt módszer közvetlen irodalmi előzményét egyetlen cikk 

jelenti. Zier és munkatársai59 glutaminsavhoz és lizinhez kapcsoltak kovalensen polietilén-

glikolt, majd apoláris peptidek szintézisével vizsgálták az oldhatóság növelő, és β-redőzött 

réteg kialakulását gátló hatását. Az oldhatóság növelését az Ac/H-Ala-Glu(OBzl-PEG)-Ala-

Leu-Lys(Boc)-Ala-Leu-Lys(Boc)-Gly-NH2 peptiden tesztelték. A savlabilis gyantáról védett 

formában hasították le, a peptidet majd ezt vetették alá HPLC-s tisztításnak. A PEG-lánc 

beépítésének köszönhetően, a teljesen védett peptid megfelelő oldhatósági sajátságokkal 

rendelkezett a kromatográfiás tisztításhoz és a csúcsalakot sem rontotta a beépített polimer.  

A polietilén-glikol β-redőzött réteg kialakulást blokkoló hatását poli-alanin peptiden 

vizsgálták. Az ötödik alanin helyére glutaminsavat építettek be. A referenciaként használt 

benzil védett származék szintézisét a glutaminsav után 5 alaninig tudták folytatni, a védett 

termék CD-spektruma β-réteg konformációt mutatott. A PEG-es származéknál a szintézist 9 

alaninnal lehetett folytatni, és a védett nonapeptid CD-spektruma helikális jellegre utal. A 

közlemény bizonyítja a PEG intermolekuláris hidrogén-híd törő tulajdonságát, oldhatóság 

növelő hatását, de nem tér ki a nyerstermékek analízisére, a védőcsoport beépítésének 

hatására a szintézis során, nem tárgyalta, illetve nem vizsgálta a nyerstermék minőségét sem. 
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4.2. Tervezett védőcsoportok 
 

A célul kitűzött feladatokat benzil-típusú védőcsoport alkalmazásával kívántam megoldani. 

Ezt oly módon módosítottam, hogy fenilcsoport para helyzetbébe egy jól definiált kémiai 

szerkezetű trietilén-glikol láncot kapcsoltam. Az alkoxi-benzil jellegű kötések savstabilitása 

minden esetben alacsonyabb, mint a benzilé, így azt vártam,, hogy szerencsés esetben az új 

védőcsoport rendszer hasíthatósági szempontból beleillik majd az Fmoc/tbutil szintézis 

rendszerébe. Az előállítani kívánt védőcsoportok szerkezetét, egy-egy csoport-reprezentáns 

aminosavon mutatom be (37. ábra). A védőcsoport nevének a TriEtilén-Glikol és a Benzil 

kiindulási alap miatt a TEGBz nevet adtam. 
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37. ábra A tervezett védőcsoportok 

 

4.2.1. Működési hipotézis 

A célul kitűzött védőcsoport-rendszer feltételezésünk szerint a szintézis során végig védelmet 

biztosít az intermolekuláris hidrogén-hidak kialakulásával szemben. Ez annak köszönhető, 

hogy egy-egy TEGBz egység körülbelül 5-6 aminosavpár között képes megakadályozni az 

asszociációt (38. ábra). 
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38. ábra A védőcsoport működési mechanizmusa 

 

4.3. Szintézisút 

4.3.1. Védőcsoport alapmolekula szintézise 

A védőcsoport alapmolekulájául a 39. ábrán bemutatott vegyületet szemeltem ki. 
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39. ábra A védőcsoport alapmolekulája 

Az alapmolekula kiválasztásában az elsődleges szempont az optimális etilén-glikol származék 

kiválasztása volt. Mindenképpen olyan molekulát akartam beépíteni, amelyet még 

polimerizáció nélkül állítanak elő, ennek következményeképpen az előállított védőcsoport is 

jól jellemezhető, egzakt kémiai szerkezettel fog rendelkezni.  

Kereskedelmi forgalomban hozzáférhető a trietilén-glikol-monometil éter, ami a céljaimnak 

tökéletesen megfelel. A védőcsoport aminosavhoz kapcsolódó részeként a benzil védőcsoport 

használatát terveztem. Közvetlenül az aminosavhoz kapcsolódó funkcióként egy halogén 

származék szintézisét tűztem ki célul, reaktivitása és a benzil-halogenidek széleskörű irodalmi 

tárgyaltsága miatt. 

Az első feladat a trietilén-glikol-monometil-éter aktiválása volt. Ezt tionil-kloriddal végeztem 

el piridin katalízis mellett toluolban refluxolva a kiindulási étert (40. ábra), majd a terméket 

vákuumdesztillációval tisztítottam. 
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40. ábra TEG-Cl előállítása 

Ezt követően az eredeti koncepció szerint a TEG-Cl-ot fenollal kapcsoltam volna, majd a 

kapott származék klórmetilezésével kaptam volna a tervezett alapmolekulát (41. ábra). A 

problémát a klórmetilezési reakció szelektivitása jelentette. Amint az várható volt, a para 

mellett az orto származék is keletkezett, sajnálatos módon a két termék szeparálását nem 

sikerült megoldanom, ezért az eredeti reakcióútat módosítottam. 

 

41. ábra Tervezett reakcióút 

Nem fenollal kapcsoltam a TEG-Cl-ot, hanem para-krezollal. Az első megoldandó feladatot 

maga a kapcsolás jelentette, mert a fenolnál használt eljárás csak 25%-os termelést 

eredményezett. Ezért az éter előállítását két lépésben végeztem el. Első lépésként a para-

krezol-nátrium sóját állítottam elő nátrium-metiláttal, majd ezt kapcsoltam a TEG-Cl-hoz (42. 

ábra). 

 

42. ábra krezil-TEG előállítása 
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Az így kapott származékot brómozva próbáltam előállítani a várt alapmolekulát. A brómozás 

során azonban nem sikerült a kívánt végterméket előállítani sem elemi brómmal, sem pedig 

N-bróm-szukcinimiddel végezve a reakciót különböző gyökiniciátorok mellett. A brómozási 

próbáknál minden esetben az első bróm az aromás magba épült be az alkoxi csoporthoz 

képest orto helyzetbe. Ez önmagában még nem jelentett volna problémát, hiszen az aromás 

magba beépített halogénatom jól ismert a peptidkémiai védőcsoportok között (2-Cl-Z, 2-Br-

Z), mint savstabilitást növelő származékok. A problémát az jelentette, hogy az aromás mag 

brómozódása után a metil csoport brómozódása statisztikusan ment végbe. Ennek során 

képződött a monobróm és a dibróm származék is a brómozatlan intermedier mellett (43. ábra). 

 

43. ábra TEG-p-krezil éter brómozása 

A három származék elválasztása sem kromatográfiásan, sem pedig vákuumdesztillációval 

nem volt megoldható, így ezt a reakcióutat is elvetettem. 

Ezek után az alapmolekula szintézisét 4-hidroxi-benzilalkohol felhasználásával végeztem el. 
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44. ábra TEGBz-OH előállítása 
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A 4-hidroxi-benzilalkoholt kálium-terc.-butiláttal reagáltatva elkészítettem a dikálium sóját, 

majd a fenolát jobb reaktivitását kihasználva előállítottam a TEGBz-OH-t. A termék 

tisztítását, a méretnövelhetőség figyelembe vételével extrakciós eljárásokkal valósítottam meg 

(44. ábra).  

4.3.2. Észter-típusú védelem kialakítása 

A védett származékok előállítását a karboxil-oldalláncú aminosavakkal (Asp, Glu) kezdtem, 

mert ezek előállításához nem volt szükséges aktiválni a TEGBz-OH hidroximetil-csoportját. 

A két származék szintézise során azonos reakcióutat követtem (45. ábra). 
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45. ábra Észter típusú védelem kialakítása 

Kiindulásként a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető Boc-aminosav-α-terc.-butil észterét 

használtam. Ezt DCC-vel 4-dimetilamino-piridin jelenlétében kapcsoltam össze a TEGBz-

OH-val, a racemizáció elkerülése végett gondosan betartva a maximum 2 órás reakcióidőt. A 

kapott származékból – a védőcsoport jellemzésénél bemutatott savstabilitási vizsgálatok 

eredményeként – sósavas-diizopropil-éterrel megkaptam az oldallánc karboxil csoportján 

TEGBz-vel védett származékot, majd ezt a laboratóriumban általánosan használt eljárással 

alakítottam át a végső Fmoc-származékká. 
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4.3.2.1. Alternatív reakcióút 

A későbbiek során kifejlesztettem egy jóval egyszerűbb reakcióutat is a H-Asp(OTEGBz)-OH 

és a H-Glu(OTEGBz)-OH előállítására (46. ábra). A származék előállítása egy 

reakcióelegyben levezethető. Az aminosav rézkomplex-rézsójának előállításával garantálom a 

szelektivitást az oldalláncra, majd a rézkomplexet reagáltatom trietilamin jelenlétében 

TEGBz-meziláttal, végezetül pedig etiléndiamin-tetraecetsav-dinátrium sóval bontom meg a 

rézkomplexet, a végterméket extrakcióval izolálom és tisztítom.  

 

46. ábra Alternatív reakcióút észter típusú védelemre 

Az így előállított származékból a már ismertetett módon elkészíthető a kapcsolásba vihető 

Fmoc-védett termék 

 

4.3.3. Éter-típusú védelem kialakítása 

Az éterek előállításához mindenképpen meg kellett oldani a TEGBz-OH aktiválását. Ezt 

először tionil-bromiddal próbáltam meg azért, hogy a későbbi reakciólépéseket a benzil-

bromid analógiájára végezhessem. A kapott származék tisztítását azonban nem tudtam 

megvalósítani, lévén igen magas a forráspontja, a reakcióelegy közvetlen felhasználása pedig 

túl sok mellékreakciót eredményezett. Ezért ezt az utat elvetettem.  

Ezek után a hidroxil-csoport aktiválásához egy a bromiddal analóg reaktivitású 

pszeudohalogén csoportot, a metánszulfonilt csoportot választottam. Tetrahidrofuránban -

15oC-on, mezil-kloriddal, egy óra alatt, nagy tisztasággal előállítottam a mezil-származékot 

(47. ábra), amit a reakcióelegy bepárlása után rögtön felhasználtam az éteresítési reakciókban.  

 

47. ábra TEGBz-OMs előállítása 
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Az aktivált származék birtokában az éter származékokat a TEGBz-OH előállításához hasonló 

eljárással állítottam elő. Kiindulási anyagként a megfelelő Boc-aminosavat használtam, 

amiből kálium-terc.-butilát felhasználásával előállítottam az alkoholát (fenolát)/karboxilát 

dikálium-sót, majd az alkoholát (fenolát) lényegesen jobb reaktivitását felhasználva kaptam 

meg az aktivált TEGBz-OMs-tal végbemenő reakció után, az α-amino-Boc védett aminosav 

TEGBz-étert. A további reakció teljesen analóg volt az észtereknél ismertetettel, tehát először 

sósavas-diizopropil-éterrel eltávolítottam a Boc védőcsoportot, majd trietilamin bázis 

jelenlétében Fmoc-szukcinimidil-karbonáttal kaptam a Fmoc-TEGBz védett étereket (48. 

ábra) 

 

48. ábra TEGBz védett éterek előállítása 

Kísérleteket végeztem arra, hogy az Fmoc-aminosavból kiindulva egy lépésben elő lehet-e 

állítani a végterméket, de sem kálium-terc.-butilátot, sem pedig nátrium-metilátot alkalmazva 

nem sikerült beépítenem a TEGBz-védőcsoportot az amino védőcsoport sérülése nélkül.  

 

4.4. A védőcsoport jellemzése 

4.4.1. A védőcsoport savstabilitása 

Egy védőcsoport felhasználhatóságának szempontjából elengedhetetlen információ, hogy 

milyen módon hasítható, távolítható el a szintézis végén. A benzil alapú védőcsoportokról 

tudjuk, hogy erősen savas rendszerekben, illetve katalitikus hidrogénezéssel hasíthatóak a 
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legjobban. Az is ismert azonban, hogy az alkoxi-benzil típusú védőcsoportok savstabilitása 

jelentősen csökken 60.  

Az előállított védőcsoport-rendszert a peptidkémiában használt két szintézis stratégiában való 

használhatóságra érdemes legelőször vizsgálni. Az Fmoc/tbutil szintézisben minden további 

nélkül alkalmazható a rendszer, mert szekunder szerves bázisokra a benzil jellegű 

védőcsoportok nem hasadnak.  Ebben az esetben a védőcsoport savstabilitása csak annyiban 

érdekes, hogy a végterméket milyen körülmények között kell a gyantáról hasítani ahhoz, hogy 

az oldallánc védőcsoportok is lehasadjanak, illetve hogy megoldható-e esetleg a védett 

peptidszármazék előállítása.  

A Boc/benzil stratégiára való alkalmasság feltétele az, hogy az ott használt trifluor-ecetsavas 

hasítóelegyekben, amelyekkel a Boc védőcsoportot eltávolítják, az új védőcsoport hosszú 

ideig károsodás nélkül tárolható legyen. Ráadásul az általam használt szintézisút 

sikerességének egyik feltétele is az volt, hogy szelektíven hasítható legyen a Boc, terc.-butil 

védőcsoport a TEGBz-től.  

A savstabilitás viszgálatára ezért az észter típusú védelem kialakítása során kapott Boc-

Asp(OTEGBz)-OtBu származékot különböző hasítóelegyekben hasítási vizsgálatoknak 

vetettem alá. A várt reakcióutat a 49. ábra szemlélteti. 

 

49. ábra Boc-Asp(TEGBz)-OtBu hasítása 

A hasítási vizsgálatokat a Boc/benzil alapú peptidszintézis során általánosan használt 20% 

trifluorecetsavat tartalmazó diklórmetánban, illetve két-két különböző töménységű sósavas-

dioxán és sósavas-DIPE elegyekben végeztem el (az egyik koncentrációként mindkét 

oldószernél az 1 M-ost használtam, míg a másik a sósavgázra nézve telített oldat volt (DIPÉ-

nél 3,75 M-os, míg dioxánnál 5,3 M-os)). 
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50. ábra Boc-Asp(TEGBz)-OtBu hasítási kinetika vizsgálata 

Az eredményekből (50. ábra) jól látható, hogy az új védőcsoport nem alkalmas Boc-os 

peptidszintézisre, mert a 20%-os TFA/DCM már egy óra hasítási idő után érzékelhetően 

hasítja a TEGBz-csoportot, tehát különösen hosszabb peptidek esetén a védőcsoport hasadása 

jelentős mértékű lehet, ezáltal a keletkező melléktermékek száma is megnőhet, és a 

védőcsoporttól várt, szintézist védő hatását sem tudja kellő mértékben kifejteni. A sósavas 

hasítóelegyek közül valamennyi megfelelőnek bizonyult arra a célra, hogy a tercier-butil 

típusú védőcsoportokat szelektíven lehasítsa az aminosavszármazékról, anélkül hogy a 

TEGBz védelmet károsítsa. Ennek legfőbb oka az volt, hogy mind a sósavas-dioxánnál, mind 

a sósavas-DIPE esetén a várt termék (H-Asp(TEGBz)-OH) kivált a reakcióelegyből, ezáltal 

csökkentve a további reakció lehetőségét. Kezelhetőségi szempontból a sósavas-DIPE 

elegyek bizonyultak jobbnak, ezért a védett származékok szintézisénél ezt használtam.  

A trifluorecetsavas hasíthatóság fontos információt szolgáltat az Fmoc alapú peptidszintézisre 

is. Amennyiben a gyantáról történő hasításnál el kívánjuk távolítani az oldallánc védelmet is, 

akkor a jól bevált 85-90% TFA-t tartalmazó hasítóelegyekkel ezt minden gond nélkül 

megtehetjük, hiszen már 20%-os trifluor-ecetsavban is hasad a TEGBz védelem. Ha a védett 

peptidet szeretnénk megkapni, egy esetleges ciklizációs, vagy fragmenskondenzációs 

lépéshez, akkor erre is megvan a lehetőségünk, hiszen a TEGBz-csoport nem extrém könnyen 

hasad savas közegben, tehát a 2-klór-tritil gyantán használt ecetsavas, vagy nagyon híg 

trifluorecetsavas hasítóelegyekben stabil, így rajtamarad a peptiden. 
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4.4.2. Tesztpeptid szintézise 

A legfontosabb vizsgálat akárcsak a gyanták esetében, a peptidszintézisben történő kipróbálás 

volt. Ennek során dőlt el, hogy a védőcsoport beváltja-e az elképzeléseket és valóban 

csökkenti-e a melléktermékek mennyiségét egy „nehéz szekvencia” szintézisekor.  

A próbaszintézist a gyantáknál már ismertetett ACP 65-74-es (VQAAIDYING-NH2) 

szakaszával végeztem el, az ott ismertetett kapcsolási és hasítási körülményeket felhasználva. 

A különbség mindössze annyi volt, hogy szilárd hordozóként egy 0,43 mmol/g kapacitású 

Fmoc-Rink-amid gyantát használtam. Oldalláncon védett aminosav négy található a 

peptidben. Az aszparaginnál és a glutaminnál mind a két szintézis során tritil védelmet 

használtam, a tirozint és az aszparaginsavat a referencia szintézisnél terc-butillal, a 

védőcsoport próbájánál pedig TEGBz-vel védtem. A gyantáról történő hasítás után, a nyers 

peptideket ezúttal is HPLC vizsgálatnak vetettem alá (51. ábra). Jól látható, hogy az új típusú 

védőcsoport alkalmazása nagyon jó hatással volt a szintézisre, mert míg a hagyományos 

Fmoc/terc-butil stratégiát követő szintézisnél, ezen a gyantán a várt hiánytalan szekvenciájú 

peptid nem is a legnagyobb mennyiségben előforduló termék, addig a TEGBz-vel szintetizált 

nyerstermékben az ACP 65-74 dominál és csupán néhány kisebb szennyezője van. 
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51. ábra Nyers peptidek HPLC kromatogramja 

A szennyezők ezúttal egészen máshol helyezkednek el, mint a gyantatesztelésnél, aminek oka 

az eltérő kromatográfiás oszlop használata volt. A gyanta vizsgálatoknál egy 250x4,6 mm-es 

5μ-os 300Å oszlopot használtam, míg ennél a szintézisnél egy 150x2,3 mm-es 3μ-os 300Å 

oszlopot használtam, mindkét oszlop Vydac 218TP töltetű volt. A nyerstermék 

szennyezésprofilja a következőképpen alakul (13. táblázat) 

Védőcsoport ACP - 2 Ile - Ile72 - Ile69 - Val 
TEGBz 62% 20% 7% 6% 2% 
tBu 30% 41% 14% 6% 6% 

13. táblázat A nyerstermékek HPLC homogenitása 

 

4.5. Összefoglalás 
1) Komplett trietilén-glikol alapú védőcsoport-rendszert terveztem és állítottam elő, 

amely lehetővé teszi, hogy az etilén-glikol nyújtotta oldhatóság növekedés és β-
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redőzött réteg kialakulásának megakadályozása a teljes peptidszintézis során 

biztosított legyen, függetlenül a peptid hosszától.  

2) Az előállított védett származékok szintézisét egy alapmolekulából kiindulva 

valósítottam meg, ennek előállítására eljárást dolgoztam ki. Az alapmolekula 

felhasználásával sikerült megvalósítanom az észter és az éter típusú védett aminosavak 

szintézisét. A védett aminosavak szintézise során kereskedelmi forgalomban 

hozzáférhető származékokból indultam ki, sőt az észter típusú védelemre kidolgoztam 

egy alternatív eljárást, ahol a szabad aminosavból szelektíven állítottam elő a kívánt 

származékot.  

3) A benzil-analóg védőcsoport savstabilitását jellemeztem.  Ezek eredményei alapján azt 

kaptam, hogy az új Fmoc/TEGBz származékok alkalmasak az Fmoc/tercier-butil 

technikában való használatra, így lineáris szintézisekben és fragmenskondenzációs, 

ciklizálási reakciókban is felhasználhatók. A TEGBz aminosavak Boc/benzil 

technikában nem használhatóak, mert bár a savstabilitásuk nagyobb, mint a Boc 

védőcsoporté, de a Boc hasítás alatt részlegesen hasadnak. 

4) Tesztszintézissel igazoltam a működési hipotézis helyességét. Az általánosan használt 

Fmoc/tBu stratégiával elvégzett referencia szintézisben előállított termékhez képest 

nagyobb tisztaságú nyersterméket kaptam. 

Az előállított védőcsoport-rendszer használatával a peptidlánc hosszától függetlenül 

megvalósítható a peptidlánc szolvatációja, és megakadályozható a láncok közötti 

intermolekuláris hidrogén-hidak kialakulása úgy, hogy a védelem nincs hatással az aminosav-

származékok kapcsolhatóságára.  

Annak köszönhetően, hogy ezt a védelmet nem az aminosav N-protonjának eltávolításával 

biztosítja, így az előállított származékok jól felhasználhatóak automatizált peptidszintetikus 

rendszerekben is.  
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5. Összefoglalás 
A doktori munkám során peptidkémiai metodológiai kutatásokat végeztem, különös 

tekintettel a gyanta-peptid szerkezet reaktivitásának összefüggéseire, illetve a „nehéz 

szekvenciák” szintézis-problémáinak vizsgálatára. 

A munka első részében a 2-klór-trtitil klorid gyanta hasítási kinetikai vizsgálatait végeztem el 

különböző hasítóelegyekben, peptid-karbonsav és peptidalkohol modellvegyületeken. 

A gyanta vizsgálatok folytatásaként új típusú aminometil-polisztirol alapú polietilén-glikollal 

módosított hordozókat állítottam elő, jellemeztem és alkalmaztam sikerrel „nehéz szekvencia” 

szintézisében. 

A munka utolsó részeként pedig komplett etilén-glikol tartalmú aminosav oldallánc 

védőcsoport rendszert terveztem, szintetizáltam és alkalmaztam szilárd fázisú peptidkémiai 

körülmények között. 

 

Munkám során az elért új tudományos eredmények a következők: 

1. Elvégeztem 3 védett aminosav, 4 védett aminoalkohol és 13 peptidalkohol 2-klór-tritil 

gyantáról való hasításának kinetikai vizsgálatát 5 különböző hasítóelegyben. sebességi 

A hasítás időbeli lefutását kvantitatívan, egyenletekkel írtam le. 

2. Peptidalkoholoknál vizsgáltam a peptidlánc növekedésének hatását a gyanta-peptid 

hasadás sebességi állandójára. Megállapítottam, hogy trifluorecetsavas 

hasítóelegyekben a peptidlánc növelése nincs hatással a sebességi állandóra, míg 

ecetsavas hasítóelegyben a trifluoretanol szolvatációs hatásának csökkenésével 

csökken a hasítás sebessége. 

3. Megállapítottam, hogy a hasítandó kötés sztérikus hozzáférhetősége jelentős hatással 

van a hasítás sebességi állandójára. α-Aminoalkoholoknál az oldallánc méretének 

növelésével csökken a hasítási sebesség, míg β-aminoalkohol esetében azonos 

hasítóelegyben a hasítás sebessége közel egy nagyságrenddel magasabb. 

4. Trifluorecetsavas hasítóelegyekben egy új észtereződési mellékreakciót észleltem, 

amelyet a feltételezett melléktermék szintézisével és vizsgálatával azonosítottam. A 

mellékreakció kiküszöbölése még nagy feleslegű primer alkohol hozzáadásával sem 

valósítható meg. 
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5. Egyszerűen hozzáférhető kiindulási anyagokból 3 különböző polietilén-glikolos 

gyantát és két, a gyantaszintézist megkönnyítő heterobifunkciós építőelemet állítottam 

elő. 

6. Jellemeztem az újonnan előállított gyanták kapacitását, savstabilitását, duzzadási 

tulajdonságait és mechanikai ellenálló képességét. A kereskedelmi forgalomban 

kapható PEG-gel módosított gyantáknál magasabb kapacitású, azokkal analóg 

duzzadási sajátságú, Boc és Fmoc kémiára egyaránt felhasználható hordozót állítottam 

elő. Összefüggést találtam a szemcsék mechanikai szilárdsága és a beépített PEG lánc 

mennyisége között. 

7. A gyantákon szintetizált dipeptid enzimes emészthetőségével megvizsgáltam a gyanta 

biohozzáférhetőségét. A PEG lánc hosszúságának változtatása és a biohozzáférhetőség 

közötti összefüggést vizsgálva megállapítottam, hogy az 1200 Da-os polietilén-glikol 

lánc már elégséges a megfelelő hozzáférhetőséghez. 

8. Tesztpeptid szintézisével igazoltam, hogy az új gyanták segítik a „nehéz szekvenciák” 

szintézisét, tulajdonságaik ezen a téren is összemérhetőek a kereskedelmi forgalomban 

kapható, lényegesen drágább gyantákéval. 

9. Komplett benzil analóg trietilén-glikol tartalmú aminosav-oldallánc védőcsoport 

rendszert terveztem és felvázoltam az intermolekuláris hidrogén-híd gátló 

sajátságának működési hipotézisét. 

10.   Szintetikusan előállítottam a védőcsoport kulcsmolekuláját, valamint elvégeztem 

valamennyi észter és éter oldallánc védett származék szintézisét (Fmoc-

Asp(OTEGBz)-OH, Fmoc-Glu(OTEGBz)-OH, Fmoc-Ser(TEGBz)-OH, Fmoc-

Thr(TEGBz)-OH, Fmoc-Tyr(TEGBz)-OH). 

11. Meghatároztam az új védőcsoport savstabilitását, és megállapítottam, hogy az teljesen 

kompatibilis az Fmoc/terc-butil technikával. 

12. „Nehéz szekvencia” szintézisével igazoltam a felállított működési hipotézist, és 

megállapítottam, hogy a védőcsoport rendszer jól használható a szintetikus szilárd 

fázisú szintetikus munkában. 
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6. Kísérleti rész 

6.1. Vékonyréteg-kromatográfia 
Az előállított vegyületek tisztaságát első lépésben mindenkor vékonyréteg-kromatográfia 

(TLC) segítségével ellenőriztem, Merck DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F-254 típusú lemezen.  

Alkalmazott eluensek (v/v): (1) Kloroform: metanol: ecetsav 90: 8: 2; (2) Etil-acetát: n-

butanol: piridin: ecetsav 240: 20: 6: 11; (3) Etil-acetát: n-butanol: piridin: ecetsav 120: 20: 6: 

11; (4) Etil-acetát: hexán 1:10; (5) Etil-acetát: hexán 2:1; (6) Etil-acetát: hexán 1:1; (7) etil-

acetát: n-butanol: ecetsav: víz 2: 1: 1: 1; (8) kloroform: metanol: ecetsav (32%-os) 5: 3: 1; (9) 

etil-acetát: hexán: ecetsav 1: 1: 0,1; (10) diklórmetán: hexán 4: 1; (11) diizopropil-éter 

 

6.1.1. Előhívó reagensek: 

6.1.1.1. Klór-tolidin 

Az oldat készítése: 80 mg o-tolidint, 15 cm3 ecetsavat és 

0.5 g KI-ot elegyítünk, majd vízzel 250 cm3-re egészítünk 

ki. A megfuttatott vékonyréteg-lapot klórgázzal telített 

kádba helyezzük hozzávetőleg egy percre, majd a 

felesleges klórt hideg levegő lemezre fúvásával eltávolítjuk, végül a lemezt a tolidines oldattal 

befújjuk. A kialakuló N-klór vegyületek oxidálják a tolidint, ekkor zöldeskék színűvé oxidált 

vegyületek keletkeznek. 

6.1.1.2. Ninhidrin 

Ninhidrin-módszer: 3 %-os (m/v %) acetonos ninhidrin oldattal lefújjuk a lemezt, majd 

pár percre 100°C-os szárítószekrénybe helyezzük. E módszer a szabad amino-csoporttal 

rendelkező aminosav és peptid származékok kimutatására alkalmas, melyek ilyen 

körülmények között ibolyaszín foltokként detektálhatók. 

6.1.1.3. Jód 

A jód többnyire bizonytalan összetételű asszociációs komplexeket képez a szerves 

vegyületekkel, ezek barna színe látszik a lemezen. Jódkristályt tartalmazó zárt edénybe 

Me

NH2

Me

NH2

 
o-tolidin 
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helyezzük a vékonyréteg-lapot, majd néhány perc múlva a lemezen kialakult barna foltokat 

kiértékeljük. 

 

 

6.2. HPLC vizsgálat 
Az előállított vegyületek tisztaságvizsgálatára nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás módszereket is felhasználtam. Az alkalmazott Shimadzu típusú 

HPLC rendszerben (SPD-6AV UV-detektor, 2db LC-6A pumpa, SIL-6B automata 

mintaadagoló és SCL-6B rendszervezérlő) VYDAC 218TP 250x4,6 mm-es C18-csoporttal 

módosított reverz fázisú oszlopot alkalmaztam. A detektálás 220nm-en, UV detektorral 

végeztem. Minden esetben bináris gradiens elúciót alkalmaztam, ahol a teljes áramlási 

sebesség végig 1ml/perc volt. A használt két eluens a következő: 

  A eluens: nagytisztaságú víz, 0.045%(v/v) TFA 

  B eluens: HPLC minőségű acetonitril, 0,036%(v/v) TFA 

Alkalmazott gradiensek: (1) 5% B-től 95% B-ig 30 perc alatt; (2) 5% B-től 40% B-ig 30 perc 

alatt; (3) 30% B-tól, 55% B-ig 13 perc alatt, majd 2 percig 55% B-n tartás, (4) 5% B-től 20% 

B-ig 20 perc alatt, majd 5 percig 20%-on 

A védőcsoport tesztpeptid szintézisénél Vydac 218TP 150x2,3 mm-es 3μ-os 300Å C18-

csoporttal módosított reverz fázisú oszlopot alkalmaztam, az alkalmazott gradiens pedig (5) 

5% B-től 20% B-ig 15 perc alatt, majd 5 percig 20%-on B-n tartottam. 

6.3. NMR vizsgálat 
 Az előállított vegyületek szerkezetbizonyításához leggyakrabban NMR vizsgálatot 

végeztem. A méréseket egy BRUKER AVANCE-250 NMR spektrométeren végeztem, 

melynek paraméterei a következők: 

6.3.1.             Paraméterek 

                + 5.872 Tesla szupravezető mágnes, 250.130 MHz 1H frekvencia 

                + Shim-rendszer 20 gradienssel 

                + Két csatorna, digitális deutérium-lock 

                + Digitális pulzusidő, pulzusalak, fázis és attenuálás-vezérlés 

                + 50 W proton- + 150 W X-végerősítő 

                + 16 bit ADC, digitális szűrés, digitális quadratura-detekció 



   - 84 -

6.3.2.             Szoftver 

                + Windows NT 4 operációs rendszer 

                + BRUKER XWIN-NMR 3.0 + ICON-NMR 3.0 program 

6.3.3.             Mérőfejek 

                + 5 mm SB dual 1H / 13C probe 

                + 5 mm SB quad 1H / 13C / 31P / 19F probe 

                + 10 mm SB dual 1H / X probe 

A szerkezetbizonyításokhoz 1H, 13C és 13C DEPT 135 méréseket végeztem. A spektrumok 

kiértékeléséhez Mestre C programot (MESTRELAB RESEARCH, Rúa Xosé Pasín 6, 5C 

Santiago de Compostela A CORUÑA, SPAIN - CP: 15706; www.mestrec.com), a 

referenciaspektrumok becsléséhez pedig ChemOffice 8.0 és 9.0 programcsomagot 

(Cambridgesoft Co. 100 CambridgePark Drive Cambridge, MA 02140 USA; 

www.cambridgesoft.com) használtam. 

 

6.4. Gyanta kapacitásának meghatározása 61 

6.4.1. Kvantitatív ninhidrin-teszt  

A használt oldatok: 

6.5 mg KCN-ból 10 cm3 vizes oldatot készítünk, majd ennek 200 μl-es részletét piridinnel 10 

cm3-re egészítjük ki (A oldat); 

500 mg ninhidrint 10 cm3 vízmentes etanolban oldunk (B oldat). 

4.0 g fenolt 1,0 cm3 abs. etanolban oldunk (C oldat); 

2-5 mg gyantát DCM-nal, ill. metanollal mosunk, majd legalább 2 órán keresztül szárítjuk. 

Ekkor 75 μl A oldatot, 100 μl B oldatot és 75 μl C oldatot adunk hozzá. Fmoc-védőcsoport 

esetén még 30 μl ecetsavat is adunk az oldathoz. Ugyanezeket az oldatokat a referenciának is 

bemérjük. Mindkét elegyet 100°C-os olajfürdőbe helyezzük, Fmoc-védőcsoport esetén 5, 

Boc-védelemmel 7 percre. Ezután 60%-os etanollal 5 cm3-re egészítjük ki. 60%-os etanolhoz 

képest mérjük az abszorbanciájukat 570 nm-en. 

Az aminra vonatkoztatott kapacitás =
− ⋅
⋅

⋅
( )

/ .
min min

min
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6.4.2. A gyanta Fmoc-kapacitásának meghatározása 62 

Ha az N-terminális nem tartalmaz -NH2-csoportot (prolin vagy N-metil származék 

esetén), vagy ha a tényleges, aktuális gyantakapacitásra vagyunk kíváncsiak, akkor a gyantára 

kapcsolt Fmoc-ra végződő peptid mennyiségét határozhatjuk meg a következő módon: 

CH

O
O

N
H

R

piperidin

C

CH2

dibenzo-fulvén

+ NH2-R

CH

H2C

+

N

 
A gyanta kis részletét DCM-nal, ill. metanollal mossuk, legalább 2 órán át szárítjuk. 4-6 mg 

gyantát pontosan bemérünk egy reaktorba. 

Egy másik reaktorba 1-2 mg Fmoc-glicint vagy Fmoc-alanint mérünk be pontosan. 

Mindkét reaktorba egyszerre 200 μl DMF-ot és 200 μl piperidint adunk, 30 percig 

reagáltatjuk. Egyszerre metanolt adunk mindkét elegyhez a reakció leállítására, majd 

metanollal 25 cm3-re egészítjük ki. Ha nem egyszerre állítjuk le a két reakciót, a mérés 

pontatlan lesz, mivel a dibenzo-fulvén a piperidinnel lassan reagál (lásd a fenti reakciót). 

200 μl DMF és 200 μl piperidin elegyét metanollal 25 cm3-re egészítjük ki, ezt használjuk 

referenciának. 

Az első két elegy abszorbanciáját 301 nm-en meghatározzuk a referenciához képest. 

gmmolKapacitás
mMA
Am

gyantaasas

gyantaas /
**

**1000
=  

 

6.4.3. Kvantitatív pikrinsavas teszt 

Amennyiben nagyobb mennyiségű gyanta teljes használható kapacitását kívánjuk 

meghatározni, akkor a kvantitatív pikrinsavas tesztet alkalmazzuk.  

A felhasznált oldatok: 

Pikrinsav 0,1 M-os diklórmetános oldata (Reagens 1.) 

Diizopropil-etil-amin 5 térfogat%-os diklórmetános oldata (Reagens 2.) 

A vizsgált gyantát diklórmetánban duzzasztjuk, majd a Reagens 2-vel kétszer 1 percig 

semlegesítjük, az esetlegesen rajta lévő savas vegyületektől (ez különösen MBHA*HCl 

gyanták vizsgálatánál lényeges). A DIEA teljes eltávolítására ötször mossuk a gyantát 

diklórmetánnal, majd a gyantát kétszer 1 percig kezeljük a Reagens 1-gyel. Ezt követően a 

reagens feleslegének eltávolításához a gyantát ötször mossuk diklórmetánnal. A minta oldat 
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elkészítéséhez, a gyantához kötött pikrátot kétszer 1 percig eluáljuk a Reagens 2-vel, a két 

oldatot egyesítjük, majd 96%-os etanollal hígítjuk, úgy hogy a végső oldatban a DCM 

mennyisége kevesebb legyen, mint 20%. A kiértékeléshez a képződött DIEA-pikrát 

abszorbanciáját határozzuk meg 358 nm-en. 10-5 M-os oldat abszorbanciája 0,145 (a 

hígításokat érdemes úgy végezni, hogy a megadott abszorbancia körüli értéket mérjünk, mert 

itt a legkisebb a módszer hibája. A kapott eredményből és az elvégzett hígításokból, valamint 

a vizsgált gyanta mennyiségéből, aránypárokkal kapjuk meg a gyanta kapacitásértékét. 

6.4.4. Kaiser-teszt 

A szilárdfázisú peptidszintézisnél a kapcsolás teljességét Kaiser-teszttel ellenőriztük. A 

Kaiser-teszthez szükséges oldatok készítése:  

A oldat: 0,2 cm
3 
0.01M KCN oldatot 9,8 cm

3 
piridinnel hígítunk  

B oldat: 500 mg ninhidrint feloldunk 10 cm
3 

BuOH-ban  

C oldat: 4,0 g fenolt feloldunk 1 cm
3 

BuOH-ban  

D oldat: jégecet  

A Kaiser-teszt kivitelezése: A gyanta kis részletét (kb 0.5 mg) kis üvegszűrőn többször 

átöblítjük absz. diklórmetánnal és absz. metanollal. A tisztított gyantát egy kis kémcsőbe 

helyezzük és hozzáadunk két-két cseppet az A-, a B- és a C-oldatból, valamint Fmoc-védett 

aminosav kapcsolása esetében egy cseppet a D-oldatból, majd a keveréket öt percre 100 ºC-os 

olajfürdőbe helyezzük. A kék szín pozitív teszteredményt jelez (szabad aminocsoport még 

jelen van), a sárga szín negatívat (nincs jelen szabad aminocsoport). A prolin értékelhető 

eredményt ebben a tesztben nem ad. 
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6.5. Fmoc-aminoalkoholok előállítása 

6.5.1. Fmoc-Glyol előállítása 

 

 

OHH2 N

Cl

O

O

OH

O

O

NH

N

 
 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,250 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló* MT Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Térfogat

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns tömeg

(g) 

1 H-Glyol C2H7NO  61,08 1,000 100 6,11   61,08 6,11 

2 Fmoc-Cl C15H11ClO2  258,70 0,95 95 24,58   258,70 24,58 

3 Trietil-amin C6H15N  101,19 1,000 100 10,12 14,05 0,72 101,19 10,12 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat 

(ml) 

1 DCM  400 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Tiszta

ság 

MT Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Glyol C17H17NO3 21,25 75 75  283,32 1,000 100 28,3 283,32 
*A limitáló reagens határozza meg a reakció méretét. 

Az Fmoc-Cl-ot feloldottam DCM-ban, majd állandó keverés közben –10 oC-on 

hozzácsöpögtettem a 2-aminoetanol és a TEA DCM oldatát. 20-25oC-ra engedem, majd 1 

órát utókevertetem. A DCM-t bepároltam, majd a maradékot feloldottam EtOAc és víz 

keverékében, majd a szerves fázist elválasztottam, extraháltam háromszor 2,5%-os KHSO4 

vizes oldatával, majd kétszer desztillált vízzel, végül pedig háromszor telített NaCl oldattal. 

Ezután a szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd a szárítószert szűrtem és az EtOAc-ot 

bepároltam. Egy éjszakát vákuumexszikkátorban szárítottam.  

A nyersterméket etil-acetátból átkristályosítva kaptam a tiszta Fmoc-Glyolt (Olvadáspont: 

146-149 oC; Rf(2) = 0,78; Rf(5) = 0,38; RT(1) = 16,4 perc). 
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6.5.2. Fmoc-aminoalkoholok előállítása nátrium-borohidrides 

redukcióval 

Valamennyi aminoalkohol esetén azonos eljárást alkalmaztam, melynek alapját Boeijen és 

társai írták le63a a lizin kivételével, ahol Burgess leírását alkalmaztam 64.  

Az Fmoc-aminosavat feloldottam absz. THF-ben, majd –10 – -15 oC-ra hűtöttem, majd 

hozzáadtam a TEA-t és a klórhangyasav-izobutilésztert, ezután 12 percig kevertettem. 

Eközben a reakcióelegyből trietilamin-hidroklorid vált ki. A reakcióidő leteltével a 

csapadékos elegyet üvegszűrőn keresztül 0 oC-ra hűtött NaBH4-re szűrtem. Ezután állandó 

kevertetés mellett az elegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd egy éjszakán át 

szobahőmérsékleten utóreagáltattam. Másnap reggel a reakcióelegyet 100 g jég +100 g víz + 

0,7 cm3 AcOH elegyére öntöttem. Ekkor erősen exoterm reakcióban, hidrogénfejlődés mellett 

elreagált a NaBH4 feleslege, és csapadékkiválást tapasztaltam. A csapadékot etil-acetátban 

oldottam, a vizes fázistól elválasztottam. A szerves fázist háromszor tömény NaHCO3 

oldattal, kétszer desztillált vízzel, háromszor telített NaCl oldattal. extraháltam Ezután a 

szerves fázist vízmentes MgSO4 felett szárítottam, majd a magnézium-szulfátot szűrtem, az 

etil-acetátot vákuumban bepároltam. 

 

6.5.3. Fmoc-β-Alaol előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,500  M 

Hőmérséklet -15 °C 

Reaktánsok: 
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 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogatl 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 Fmoc-β-Ala-OH C18H17NO4 311,33 1,000 50 15,57   311,33 15,57 

2 izobutil-

kloroformát 

C5H9ClO2 136,58 1,05 52,5 7,17 6,89 1,04 136,58 7,17 

3 Trietil-amin C6H15N 101,19 1,05 52,5 5,31 7,38 0,72 101,19 5,31 

4 Nátrium-

borohidride 

BH4Na·BH4Na·BH4Na 37,83 1,60 80 3,03 2,83 1,07 37,83 3,03 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 THF  100 

Termékek: 
 Termék ÖSSZEGKÉP

LET 

Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Tiszta

ság 

MT Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-β-Alaol C18H19NO3 11,89 40,0 80  297,35 1,000 50,0 14,87 297,35 

 

A kapott nyersterméket etil-acetát-hexán elegyből átkristályosítottam (Olvadáspont: 128-129 
oC; Rf(5) = 0,57; Rf(10) = 0,72; RT(1) = 17,6 perc). 

 

6.5.4. Fmoc-Lys(Boc)ol  előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,500 M 

Hőmérséklet -15 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 Fmoc-Lys(Boc)-

OH 

C26H32N2O6 468,54 1,000 50 23,43   468,54 23,43 

2 izobutil-

kloroformát 

C5H9ClO2 136,58 1,05 52,5 7,17 6,89 1,04 136,58 7,17 
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 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

3 Trietil-amin C6H15N 101,19 1,05 52,5 5,31 7,38 0,72 101,19 5,31 

4 Nátrium-

borohidrid 

BH4Na·BH4Na·BH4Na 37,83 1,60 80 3,03 2,83 1,07 37,83 3,03 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 THF  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Tiszta

ság 

MT Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Lys(Boc)ol C26H34N2O5 15,91 35,0 70  454,56 1,000 50,0 22,73 454,56 

 

A kapott nyersterméket nitrometánból kristályosítottam át (Olvadáspont: 130-132 oC; Rf(5) = 

0,63; Rf(10) = 0,79; RT(1) = 20,3 perc). 

 

6.5.5. Fmoc-Pheol előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,500 M 

Hőmérséklet -15 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg (g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Fmoc-Phe-OH C24H21NO4 387,43 1,000 50 19,37   387,43 19,37 

2 Izobutil-

kloroformát 

C5H9ClO2 136,58 1,05 52,5 7,17 6,89 1,04 136,58 7,17 

3 Trietil-amin C6H15N 101,19 1,05 52,5 5,31 7,38 0,72 101,19 5,31 

4 Nátrium-

borohidrid 

BH4Na·BH4Na·BH4Na 37,83 1,60 80 3,03 2,83 1,07 37,83 3,03 
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Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat 

(ml) 

1 THF  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Tiszta

ság 

MT Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Pheol C24H23NO3 14,56 39,0 78  373,44 1,000 50,0 18,67 373,44 

 

A végterméket etil-acetátos átkristályosítás után kaptam (Olvadáspont: 145,5-146 oC; Rf(6) = 

0,32; Rf(11) = 0,18; RT(1) = 20,4 perc). 

 

6.6. Gyantán végzett kísérletek 

6.6.1. Fmoc-aminoalkoholok kapcsolása 2-klórtritil-klorid gyantára 

Az aminoalkoholt a gyanta névleges kapacitására számolva minden esetben négyszeres 

mennyiségben használtam. Minimális frissen desztillált DMF-ben, vagy THF-ben oldottam az 

aminoalkoholt, majd hozzáadtam a száraz gyantához. Ezt követően addig kevertettem, amíg a 

gyanta tökéletesen meg nem duzzadt, ha szükséges volt, további oldószert adtam a keverhető 

szuszpenzió elérésére. Ezek után két részletben, először az aminoalkoholra számolva 0,5 

ekvivalens, majd 5 perc elteltével további 2 ekvivalens desztillált piridint adtam az elegyhez. 

A reakcióelegyet 50 oC-on 18 órát kevertettem, a még fennmaradó aktív tritilcsoportokat 1 

ml/g gyanta metanollal blokkoltam. A gyantát ezután szűrtem, majd ötször DMF-el, négyszer 

DCM-al, kétszer iPrOH-al, kétszer metanolal, kétszer DCM-al, kétszer iPrOH-al, kétszer 

metanollal végül pedig kétszer dietil-éterrel mostam és vákuumban tömegállandóságig 

szárítottam. Az elért gyantakapacitást Fmoc-kapacitásméréssel határoztam meg (5.4.2. pont), 

az eredményeket a 14. táblázat tartalmazza. 

Aminoalkohol Elért kapacitás (mmol/g gyanta) 

Fmoc-Glyol 0,41 

Fmoc-β-Alaol 0,33 

Fmoc-Pheol 0,38 

Fmoc-Lys(Boc)ol 0,32 

14. táblázat Az elért gyantakapacitások 
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6.6.2. Fmoc-peptidil-aminoalkoholok szilárd fázisú szintézise 

Az aminoalkohol felkapcsolása után a peptidek szintézisét a laborban általánosan használt 

peptidszintetikus eljárást alkalmaztam 65. Az Fmoc védőcsoportot 2% DBU-t és 2% piperidint 

tartalmazó DMF-dal hasítottam 3+17 percig. A láncnövelési lépésnél 2 ekvivalens Fmoc-

aminosavat, 1,9 ekvivalens HBTU-t és 5 ekvivalens DIEA-t oldottam minimális DMF-ban, 

majd 2 perc előaktiválás után 30 percig kapcsoltam. A kapcsolás sikerességét Kaiser-teszttel 

(5.4.4. pont) ellenőriztem. Pozitív eredmény esetén, a kapcsolást megismételtem. A teljes 

peptidlánc felépítése után mostam a gyantát DMF-dal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-lal és 

dietil-éterrel, majd vákuumban tömegállandóságig szárítottam. 

 

6.6.3. Fmoc-peptidil-aminoalkoholok hasítása a gyantáról 

20 mg gyantához hozzáadtam a számított mennyiségű Fmoc-Pro-OH belső standardot. A 

belső standard moláris mennyisége, minden esetben megegyezett a gyantáról, a 

kapacitásmérés alapján számított mennyiségű, lehasítható peptidlánc móljainak számával. A 

hasításhoz minden esetben 3 ml hasítóelegyet használtam. A hasítás megkezdése után 2, 5, 10, 

15, 30, 60, 120, 240, 480, 720 és 1440 perc elteltével a reakcióelegy tisztájából mintát 100 μl 

mintát vettem, majd a mintát 100 μl acetonitrillel higítottam. Az így kapott oldatot injektáltam 

a HPLC-re, majd kromatografáltam a (3)-as gradiens felhasználásával. 

A hasítási kinetika vizsgálatához a következő hasítóelegyeket alkalmaztam: 

(a) hasítóelegy: DCM: MeOH: AcOH 8: 1: 1 

(b) hasítóelegy: DCM: TFE: AcOH 4: 1: 1 

(c) hasítóelegy: 0,1% TFA DCM-ban 

(d) hasítóelegy: 0,2% TFA DCM-ban 

(e) hasítóelegy: DCM: TFE: AcOH 4: 1: 1 + 0,1% TFA 

 

6.6.4. Kinetikai számítások 

  A kinetikai számítások elvégzéséhez az Fmoc-peptidalkohol és az Fmoc-Pro-OH területének 

arányait ábrázoltam az idő függvényében, majd Microcal Origin 6.0 SP2 software 

segítségével végeztem el a nem lineáris görbe illesztéseket.  
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6.7. PEG gyanta építőelemek szintézise 

6.7.1. Boc-etilén-diamin előállítása (47) 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,250 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 Etilén-diamin C2H8N2 60,10 4,00 400 24,04 26,7 0,90 60,10 24,04 

2 Di-tert-butil dikarbonát C10H18O5 218,25 1,000 100 21,82 23,22 0,94 218,25 21,82 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Dioxane  400 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-EDA C7H16N2O2 13,45 84 84 160,12 1,000 100 16,01 160,12 

 

Az etilén-diamin dioxános oldatához szobahőmérsékleten hozzácsepegtettem a di-terc-butil-

dikarbonát dioxános oldatát, majd a reakcióelegyet 4 órát utókevertettem. A kivált anyagot 

szűrtem, az oldószert bepároltam, majd a visszamaradó sárga olajat vákuumdesztilláltam. A 

főpárlat 0,4 Hgmm nyomáson 130-132 oC-on desztillált. 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,38 (s, 9H, C(CH3)3), 2,76 (t, 2H, CH2-NH2), 3,42 (t, 2H, CH2NH) 
13C NMR (CDCl3) d= 28,4 (C(CH3)3), 43,3 (CH2NH), 50,9 (CH2-NH2), 79,5 (C(CH3)3), 155,9 

(C(O)) 
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6.7.2. Boc-EDA-Fmoc előállítása 

 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg 

(g) 

1 Boc-EDA C7H16N2O2  160,12 1,000 100 16,01 160,12 16,01 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 95 32,0 337,33 32,0 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 100 

2 Acetonitril 2,000 200 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-EDA-Fmoc C22H26N2O4 35,95 94 94 382,45 1,000 100 38,24 382,45 

 

A Boc-EDA-t feloldottam vízbe, majd hozzáadagoltam az Fmoc-OSu acetonitriles oldatát. A 

termék szilárdan, tisztán kivált a reakcióelegyből. Szűrtem, szárítottam. 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,43(s, 9 H, C(CH3)3), 3,27 (m, 4 H, 2 x CH2NH), 4,19 (t, 1 H, Fmoc 

CH), 4,39 (d, 2 H, Fmoc CH2), 7,25-7,41 (m, 4 H, Fmoc Ar CH), 7,58 (d, 2 H, Fmoc Ar CH), 

7,75 (d, 2 H, Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ=28,3 (C(CH3)3), 40,6 (CH2NH), 41,6 (CH2NH), 47,2 (Fmoc CH), 66,7 

(Fmoc CH2), 79,6 (C(CH3)3], 120,0, 125,0, 127,0, 127,7 (Fmoc Ar CH), 141,3, 143,9 (Fmoc 

Ar kvat C), 156,6 (C(O)), 156,8 (C(O)) 
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6.7.3. Fmoc-EDA*HCl előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,250 M 

Hőmérséklet 0 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 Boc-EDA-Fmoc C22H26N2O4  382,45 1,000 50 19,12   382,45 19,12 

2 HCl-as DIPE ClH  36,46 5,00 250  59,5 4,2 36,46 9,12 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DCM  200 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-EDA*HCl C17H18N2O2 11,58 41,0 82 282,34 1,000 50,0 14,12 282,34 

 

A Boc-EDA-Fmoc-ot feloldottam diklórmetánban, majd 0oCra hűtöttem, ezután 

hozzáadagoltam a HCl-val telített DIPÉt. Fehér csapadék vált ki, amit kiszűrtem, majd a 

nyersterméket metanol-éter-hexánból átkristályosítottam. 
1H NMR (CDCl3) δ= 2,80 (t, 2 H, CH2-NH3), 3,22 (q, 2 H, CH2NHFmoc), 4,21 (t, 1 H, Fmoc 

CH), 4,31 (d, 2 H, Fmoc CH2), 7,29-7,48 (m, 4 H, Fmoc Ar CH), 7,67 (d, 2 H, Fmoc Ar CH), 

7,87 (d, 2 H, Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ=38,2 (CH2NH3), 38,8 (CH2NH), 46,9 (Fmoc CH), 65,9 (Fmoc CH2), 

120,4, 125,5, 127,3, 127,9 (Fmoc Ar CH), 142,0, 143,6 (Fmoc Ar kvat C), 157,6 (C(O)), 
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6.7.4. Boc-EDA-PEG600 előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,500 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 PEG600-dikarbonsav C26H50O16 618,67 1,000 10,00 6,19   618,67 6,19 

2 Boc-EDA C7H16N2O2 160,21 1,20 12,00 1,923   160,21 1,923 

3 DCC C13H22N2 206,33 1,000 10,00 2,063   206,33 2,063 

4 Triethylamine C6H15N 101,19 2,40 24,00 2,429 3,37 0,72 101,19 2,429 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DCM  20 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

Preparált 

mol 

Termelés M Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-EDA-PEG600-COOH C33H64N2O17 3,04 g 4,00 40% 760,86 1,000 10,00 7,61 760,86 

 

A PEG-dikarbonsavat feloldottam diklórmetánban, majd hozzáadtam a DCC-t. 18 órát 

kevertettem, majd kiszűrtem a kivált DCU-t, ezután hozzáadtam a Boc-EDA-t és a 

trietilamint, majd az elegyet újabb 24 órát kevertettem. Ezután az oldószert bepároltam, majd 

a nyersterméket lépésenkénti gradiens flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (DCM + 

0,5% TEA-tól DCM + 15% MeOH + 0,5% TEA-ig 5%-os MeOH lépésenként) 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,40(s, 9 H, C(CH3)3), 3,2 – 3,6 (m, ~ 48 H, O-CH2-CH2-O-k és NH-

CH2-CH2-NH), 4,26 (s, 2 H, C(O)-CH2-O), 4,31(s, 2 H, C(O)-CH2-O) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,3 (C(CH3)3), 37,9,  40,6 (NH-CH2-CH2-NH),  67-72 (O-CH2-CH2-

O, C(O)-CH2-O ), 79,8 (C(CH3)3), 155,0, 168,1, 178,3 (C(O)) 
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6.7.5. Fmoc-EDA-TEG előállítása 

NH
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O

O O
OH

O

O

O

 
 

3, 6, 9 trioxa-undekán-1, 11-dikarbonsavat feloldottam diklórmetánban, majd DIEA 

jelenlétében 2-klór-tritil-klorid gyantához kapcsoltam. A gyanta nominális kapacitására 

számolva 6 ekvivalens dikarbonsavat és 15 ekvivalens bázist használtam. 18 óra kapcsolási 

idő után a kapcsolóelegyet leszűrtem, a gyantát mostam, majd elvégeztem a Fmoc-EDA 

kapcsolását. Ehhez 3-3 ekvivalens Fmoc-EDA*HCl-ot, NMM-t, DIC-et és HOBt-t 

használtam 2 óra kapcsolási idővel. Ezután a Fmoc-EDA-TEG-karbonsavat 0,5% TFA 

tartalmú DCM-nal hasítottam le a gyantáról 4 óra alatt, a terméket NMR spktroszkópiával 

azonosítottam. A termelés 50% volt a gyanta nominális kapacitására számolva. 
1H NMR (CDCl3) δ= 3,4-3,8 (m, 12 H, 2x O-CH2-CH2-O és NH-CH2-CH2-NH), 3,98, 4,03 (s, 

2x2 H, 2x O-CH2-CO), 4,38 (t, 1 H, Fmoc alif CH), 4,70 (d, 2 H, CH-CH2-O), 7,32, 7,39, 

7,58, 7,74 (4x 2 H, Fmoc Ar CH) 

13C NMR (CDCl3) δ= 38,0, 40,7 (NH-CH2-CH2-NH), 47,1 (Fmoc alif CH), 66,8 (CH-CH2-

O), 67,1 (O-CH2-CO), 68,3, 70,0, 70,2, 70,7, 70,9 (2x O-CH2-CH2-O, O-CH2-CO), 120,0, 

125,1, 127,1, 127,7 (Fmoc Ar CH), 142,6, 143,6 (Fmoc Ar kvat C), 167,8, 168,6, 172,8 (CO) 

 

6.7.6. EDA-PEG600-AMPS (Gyanta 1.) előállítása 

 

CH2 NH PEG600 NH NH2
 

6.7.6.1. PEG-dikarbonsav kapcsolása aminometil gyantához 

A gyantakapacitásra számolt 5 ekvivalens PEG-dikarbonsavat feloldottam minimális 

mennyiségű DCM-ban, majd hozzáadtam azonos moláris mennyiségű DCC-t. 18 óra 

kevertetés után a kivált DCU-t kiszűrtem, majd a tiszta oldatot az aminometil-gyantához 
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adtam. 24 órás kapcsolás után a gyantát szűrtem, majd mostam 5-ször DCM-nal, majd 2-2-

szer 5%-os DIEA/DCM-nal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-lal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-

lal, dietil-éterrel, majd a gyantát megszárítottam. A kapcsolás sikerességét a 

tömegnövekedésből számítottam, mivel az első mérések alapján jó egyezést mutatott a 

savegyenérték méréssel. 

 

6.7.6.2. Boc-EDA kapcsolása a PEG600-AMPS gyantához 

A számolt kapacitáshoz képest 3 ekvivalens DIC-et és 3 ekvivalens HOBt-t feloldottam 

diklórmetánban, vagy THF-ben, majd a gyantához adtam. Ezt követően 2 órát előaktiváltam a 

gyantát, majd hozzáadtam 3 ekvivalens Boc-etilén-diamint, és 18 órát reagáltattam. A 

reakcióidő leteltével a kapcsolóelegyet leszűrtem, majd a gyantát mostam ötször 

diklórmetánnal, ezt követően pedig 30% TFA tartalmú DCM-nal 3+17 perc alatt elvégeztem a 

Boc csoport lehasítását. A hasítás után a gyantát mostam 5-ször DCM-nal, majd 2-2-szer 5%-

os DIEA/DCM-nal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-lal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-lal, dietil-

éterrel, majd megszárítottam. Az elért kapacitást kvantitatív pikrinsavas módszerrel 

határoztam meg (5.4.3. pont). Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza.  

 

6.7.7. EDA-PEG600-EDA-PEG600-AMPS (Gyanta 2.) előállítása 

 

CH2 NH PEG600 NH NH PEG600 NH NH2

 
 

A kiindulási Gyanta 1. kapacitására számolt 3 ekvivalens Boc-EDA-PEG600-at, DIC-et és 

HOBt-t feloldottam diklórmetánban, majd 2 óra előaktiválás után a gyantához adtam és 18 

órán keresztül kapcsoltam. A reakcióidő leteltével a kapcsolóelegyet leszűrtem, majd a 

gyantát mostam ötször diklórmetánnal, ezt követően pedig 30% TFA tartalmú DCM-nal 3+17 

perc alatt elvégeztem a Boc csoport lehasítását. A hasítás után a gyantát mostam 5-ször DCM-

nal, majd 2-2-szer 5%-os DIEA/DCM-nal, DCM-nal, iPrOH-lal, MeOH-lal, DCM-nal, iPrOH-

lal, MeOH-lal, dietil-éterrel, majd megszárítottam. Az elért kapacitást kvantitatív pikrinsavas 

módszerrel határoztam meg (5.4.3. pont). Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 
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6.7.8. Ac-Lys(PEG600-EDA)-Lys(PEG600-EDA)-EDA-PEG600-AMPS 

(Gyanta 3.) előállítása 

 

CH2 NH PEG600 NH NH Lys Lys Ac

PEG600

HN

PEG600

NH2

HN

NH2  
 

 

Az Ac-Lys-Lys egység kiépítéséhez, a laborban általánosan használt peptidszintetikus eljárást 

alkalmaztam 65. A lizinek beépítésénél 2 ekvivalens Fmoc-Lys(Boc)-OH-t 1,9 ekvivalens 

HBTU-t és 5 ekvivalens DIEA-t oldottam minimális DMF-ban, majd 2 perc előaktiválás után 

30 percig kapcsoltam. A kapcsolás sikerességét Kaiser-teszttel (5.4.4. pont) ellenőriztem. 

Pozitív eredmény esetén a kapcsolást megismételtem. Az Fmoc védőcsoportot 2% DBU-t és 

2% piperidint tartalmazó DMF-dal hasítottam 3+17 percig. A második lizin beépítését követő 

Fmoc hasítás után, az acetil-csoportot 10 ekvivalens ecetsav-anhidrid piridines oldatával 

építettem ki, 60 perces kapcsolási idővel. Az acetilezés után, a lizinek oldallánc 

védőcsoportját 30% TFA tartalmú DCM-nal 3+17 perc alatt hasítottam le. A semlegesítés 

után az EDA-PEG600 csoportok kialakításánál, a Gyanta 2-nél ismertetett eljárást 

alkalmaztam. Az elért kapacitást kvantitatív pikrinsavas módszerrel határoztam meg (5.4.3. 

pont). Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 
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6.7.9. Rink-amid linker kapcsolása a gyantákhoz 66 

MeO

OMe HN

O COOH

O

O

 
 

A kiindulási gyanta kapacitására számolt 1,2 ekvivalens Fmoc-Rink-linkert, DIC-et és HOBt-t 

feloldottam dimetil-formamidban, majd 2 óra előaktiválás után a gyantához adtam, és addig 

kevertettem, amíg a kapcsolás sikerességét ellenőrző Kaiser-teszt negatív eredményt nem 

adott. A kapcsolás befejeztével a kapcsolóelegyet leszűrtem, majd a gyantát mostam ötször 

DMF-dal. Egy kevés gyantát kivettem, és mosás, szárítás után, Fmoc-kapacitás méréssel 

(5.4.2. pont) meghatároztam a kapacitást. Az Fmoc védőcsoportot lehasítottam 2% DBU-t és 

2% piperidint tartalmazó DMF-dal 3+17 percig. Ezután a gyantát mostam ötször DMF-dal, 

majd elvégeztem a tesztpeptid szintézisét. 

 

6.7.10. Tesztpeptid szintézise 

Tesztpeptidként az irodalomban leggyakrabban használt Acyl Carrier Protein 65-74-es 

peptidszakaszát választottam (ACP 65-74). Ennek szekvenciája a következő: 

H-Val-Gln-Ala-Ala-Ile-Asp-Tyr-Ile-Asn-Gly-NH2 (VQAAIDYING-NH2) 

A tesztszintézis során az alábbi kapcsolási és hasítási körülményeket használtam 53,67: 

Fmoc-Aaa-OH: HBTU: DIEA = 4: 4: 8 ekv.  Kapcsolási idő 4 perc 

Fmoc hasítóelegy: DMF:piperidin:DBU=96:2:2 Hasítási idő 3+3 perc 

Hasítás a gyantáról: TFA:TIS:Víz=90:2,5:7,5   Hasítási idő: 2 óra 

A nyerstermékek analízisét HPLC vizsgálattal végeztem el. (4-es gradiens) 
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Gyanta Kicsapott peptid /mg HPLC homogenitás
Gyanta 1. (1,4 mmol/g; 1%) 27 78% 
Gyanta 2. (1,4 mmol/g; 1%) 28 73% 
Gyanta 3. (1,4 mmol/g; 1%) 26 77% 

MBHA-Rink-PS 23 48% 
15. táblázat A nyerspeptidek analízise 

 

6.7.11. Duzzadási vizsgálatok 

2 g gyantát 20 ml-es osztott, csavaros kémcsőbe tettem, majd 20 ml oldószert adtam hozzá. 

Ezt követően kémcsőrázóval 1 percig kevertettem, majd 1 percig ultrahangos mosóval 

rázattam. Ezután a gyantát 3 percig ülepedni hagytam, majd leolvastam a duzzadási értéket. 

 

6.7.12. Biohozzáférhetőségi vizsgálat 52 

A vizsgált gyantákon Boc-Gly-Trp dipeptidet szintetizáltam (kapcsolás: Boc-Aaa-OH: 

HBTU: DIEA = 2: 1,9: 5 ekv.  Kapcsolási idő 30 perc, Hasítás: 30% TFA/DCM 3+17 perc). 

A szintézist követően a gyantát mostam 1x DMF-dal, 1x dioxánnal majd 3x enzim-pufferral 

(15% dioxán 0,1 M-os vizes amónium-hidrogén-karbonát oldatban). Ezt követően 1 mg/ml-es 

koncentrációjú α-kimotripszin oldatból  2 ml-t adtam a gyantához és 48 órát kevertettem. Ezt 

követően a gyantát mostam 3x vízzel, 1x DMF-dal, majd Fmoc-Nle-OH-t kapcsoltam a 

szabad amino csoporthoz (Fmoc-Nle-OH: HBTU: DIEA = 2: 1,9: 5 ekv, kapcsolási idő 30 

perc), majd a gyantát mostam 3x DMF-dal, 3x DCM-mel, majd 3x metanollal, szárítottam, és 

meghatároztam az Fmoc-kapacitását (2.2.2. fejezet). Az eredményeket a 11. táblázat 

tartalmazza. 
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6.8. Védőcsoport szintézisek 

6.8.1. Trietilénglikol-monometiléter klorid (TEG-Cl; 1-klór-2-(2-(2-

metoxietoxi)etoxi)etán) előállítása 

 

O
O

O
OH

O
O

O
Cl

S
O

Cl
Cl

N
 

 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 1,111 M 

Hőmérséklet 110 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns 

Mass 

(g) 

1 Trietilén-glikol-monometil 

éter 

C7H16O4 164,20 1,000 500 82 80 1,026 164,20 82 

2 Tionil-klorid Cl2OS 118,97 1,10 550 65,4 40,1 1,63 118,97 65,4 

3 Piridin C5H5N 79,10 1,10 550 43,5 44,5 0,98 79,10 43,5 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Toluene  450 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 TEG-Cl C7H15ClO3 76 415 83 182,65 1,000 500 91 182,65 

 

A trietilénglikol-monometilétert feloldottam toluolban, majd hozzáadtam a piridint. Ezt 

követően hozzácsepegtettem a tionil-kloridot, majd a reakcióelegyet 12 órán keresztül 

refluxoltattam. A forralást követően a reakcióelegyet lehűtöttem, majd 25 perc alatt 

hozzáadtam 11,5 ml sósavnak 450 ml vízzel készült oldatát. A toluolos fázist elválasztottam, 

majd az oldószert bepároltam. A végterméket vákuum desztillációval tisztítottam. A főtermék 

0,01 Hgmm nyomáson 57-58oC-on desztillált. 
1H NMR (CDCl3) δ= 3,35 (s, 3 H, CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, O-CH2-CH2-O), 3,83 (t, 2 H, O-

CH2-CH2-Cl), 4,10 (t, 2 H, O-CH2-CH2-Cl). 

13C NMR (CDCl3) δ= 43,3 (O-CH2-CH2-Cl), 59,3 (CH3), 70,0, 70,7, 70,9, 71,0, 72,1 (2x  O-

CH2-CH2-O és O-CH2-CH2-Cl) 
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6.8.2. TEGBz-OH ((4-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)fenil)metanol) 

előállítása 

 

 

O

O

O

Cl
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OH
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O
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O

-OK+

 
 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 1,000 M 

Hőmérséklet 80 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló MT Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns 

Tömeg 

(g) 

1 4-OH-benzilalkohol C7H8O2 124,14 1,000 200 24,83 124,14 24,83 

2 KOtBu C4H9KO·C4H9KO·C4H9KO 112,21 0,95 190 21,32 112,21 21,32 

3 TEG-Cl C7H15ClO3 182,65 1,05 210 38,4 182,65 38,4 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 2-Propanol  200 

Termékek: 
 Termék Összegképl

et 

Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 TEGBz-OH C14H22O5 35,1 130 65 270,32 1,000 200 54,1 270,32 

 

Az izopropil-alkoholba beadagoltam a kálium-terc.-butilátot és a 4 hidroxi-benzilalkoholt, 

majd forrásig melegítettem. 4 óra reakcióidő után a reakció elegyet 5 % Norit A-val 

szeneztem és 5 % szilikagélt adtam hozzá. Ezt követően Celiten megszűrtem, és az oldószert 
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bepároltam. Hozzáadtam 200ml EtOAc/DIPE-t és 200 ml vizet és 20ml ecetsavat. A vizes 

fázis elválasztása után, még kétszer extraháltam 10%-os ecetsavval. A termék és az 

elreagálatlan 4-hidroxi-benzilalkohol egy része a vizes fázisban maradt. A vizes fázist 

bepároltam és feloldottam 300 ml DCM-ben és kétszer 100ml nátrium karbonátos vízzel 

extraháltam a 4-hidroxi-benzilalkohol eltávolítására. A DCM-es fázist ezután nátrium-

szulfáton szárítottam, majd ismételten szeneztem, végül az oldószert pedig bepároltam.  

A kapott anyag halványsárga olaj. Rf(5)= 0,25; RT(2)= 15,2 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 3,35 (s, 3 H, CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, O-CH2-CH2-O), 3,83 (t, 2 H, O-

CH2-CH2-O-Ph), 4,10 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,55 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,84 (d, 2 H, Ph 

Ar CH), 7,27 (d, 2 H, Ph Ar CH) 

13C NMR (CDCl3) δ= 59,3 (CH3), 64,6 (Ph-CH2-OH), 67,7, 70,0, 70,7, 70,9, 71,0, 72,1 (3x  

O-CH2-CH2-O), 114,7, 128,9 (Ph Ar CH-k), 132,8, 158,3 (Ph Ar C-k) 

 

6.8.3. TEGBz-OMs (4-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)benzil 

metánszulfonát) előállítása 

 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 1,000 M 

Hőmérséklet -5 - -10 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Térfogat

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 TEGBz-OH C14H22O5  270,32 1,000 100 27,0   270,32 27,0 

2 Mezil-klorid CH3ClO2S  114,55 1,50 150 17,18 11,69 1,47 114,55 17,18 

3 Trietil-amin C6H15N  101,19 1,60 160 16,19 22,49 0,72 101,19 16,19 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DKE  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg (g) 

Preparált 

mol (mmol)

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 TEGBz-OMs C15H24O7S 33,1 95 95 348,41 1,000 100 34,8 348,41 
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A TEGBz-OH-t feloldottam diklór-etánban, majd hozzáadtam a trietilamint. Ezután a 

reakcióelegyet lehűtöttem -5 – -10oC közé, majd 30 perc alatt hozzácsepegtettem a mezil-

kloridot. A becsepegtetés után még 30 percig kevertettem az elegyet, majd kiszűrtem a 

trietilamin-hidrokloridot. Ezt követően a diklór-etánt extraháltam 10%-os sósavval, 5%-os 

nátrium-hidrogénkarbonát oldattal, majd végül telített NaCl oldattal. A DCM-es fázist ezután 

nátrium-szulfáton szárítottam, majd ismételten szeneztem, majd pedig bepároltam. A kapott 

sárga olajt további tisztítás nélkül vittem tovább a későbbi reakciólépésekbe. 

 

6.8.4. Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 1,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg 

(g) 

1 Boc-Asp-OtBu C13H23NO6  289,32 1,000 20,00 5,79 289,32 5,79 

2 TEGBz-OH C14H22O5  270,32 1,000 20 5,41 270,32 5,41 

3 DMAP C7H10N2  122,17 0,10 2,000 0,244 122,17 0,244 

4 DCC C13H22N2  206,33 1,000 20,00 4,13 206,33 4,13 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DCM  15 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu C27H43NO10 6,28 11,60 58 541,63 1,000 20,00 10,83 541,63 

 

A Boc-Asp-O-tBu-t és a TEGBz-OH-t feloldottam diklórmetánban, majd ezután hozzáadtam 

a diciklohexil-karbodiimidet és 10 mol%-nyi N,N-dimetilamino-piridint. 2 órát kevertettem, 

majd kiszűrtem a kivált DCU-t. Az oldószert bepároltam, és a visszamaradó sárga olajat flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (Eluens: DCM: n-hexán: MeOH 3: 1: 0,2) 
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A kapott tiszta termék halványsárga olaj. Rf(5)= 0,72, Rf(10)=0,64 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,41, 1,43 (s, 2x 9 H, 2x C(CH3)3), 2,84, 2,97 (s, 2 H, CH-CH2-CO), 

3,37 (s, 3 H, O-CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, O-CH2-CH2-O), 3,84 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,12 

(t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 5,06 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 5,20 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,84 (d, 2 H, 

Ph Ar CH), 7,27 (d, 2 H, Ph Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,2, 28,6 (2x C(CH3)3), 37,4 (CH-CH2-CO), 50,9 (NH-CH-CH2), 59,3 

(CH3), 66,7 (Ph-CH2-OH), 67,8, 70,0, 70,9, 71,0, 71,2, 72,3 (3x  O-CH2-CH2-O), 80,1, 82,6 

(2x C(CH3)3), 115,0, 130,4(Ph Ar CH-k), 128,2, 159,3 (Ph Ar C-k), 155,7, 170,3, 171,2 (CO) 

 

6.8.5. Boc-Glu(OTEGBz)-OtBu előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 1,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 Boc-Glu-OtBu C14H25NO6  303,35 1,000 20,00 6,07 303,35 6,07 

2 TEGBz-OH C14H22O5  270,32 1,000 20,00 5,41 270,32 5,41 

3 DMAP C7H10N2  122,17 0,10 2,000 0,244 122,17 0,244 

4 DCC C13H22N2  206,33 1,000 20,00 4,13 206,33 4,13 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DCM  15 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-Glu(OTEGBz)-OtBu C28H45NO10 6,11 11,00 55 555,66 1,000 20,00 11,11 555,66 
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A Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu-val analóg módon állítottam elő. Különbség csak a tisztítási 

lépésben volt. Az oszlopkromatográfiás tisztítás során lépésenkénti gradiens flash 

oszlopkromatográfiát használtam (Eluensek: DCM:Hexán:MeOH 1:3:0,1; majd 

DCM:Hexán:MeOH 2:2:0,1; majd DCM:Hexán:MeOH 2:1:0,2; majd DCM:Hexán:MeOH 

3:1:0,2) 

A kapott tiszta termék halványsárga olaj. Rf(5)= 0,77, Rf(10)=0,72 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,41, 1,43 (s, 2x 9 H, 2x C(CH3)3), 2,23, 2,35 (t, 2x 2 H, CH-CH2-CH2-

CO), 3,37 (s, 3 H, O-CH3), 3,4-3,8 (m, 9 H, 2x O-CH2-CH2-O, NH-CH-CH2), 3,84 (t, 2 H, O-

CH2-CH2-O-Ph), 4,12 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 5,20 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,84 (d, 2 H, Ph 

Ar CH), 7,27 (d, 2 H, Ph Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,2, 28,6 (2x C(CH3)3),23,0, 30,7 (CH-CH2-CH2-CO), 57,9 (NH-CH-

CH2), 59,3 (CH3), 66,7 (Ph-CH2-OH), 67,8, 70,1, 70,7, 71,0, 71,2, 72,3 (3x  O-CH2-CH2-O), 

80,2, 82,4 (2x C(CH3)3), 115,1, 130,2(Ph Ar CH-k), 128,5, 159,1 (Ph Ar C-k), 155,2, 170,7, 

171,3 (CO) 

 

6.8.6. Boc-Aminosav-TEGBz éterek előállítása 

Azonos eljárást alkalmaztam a szerin, a treonin és a tirozin származék előállításánál is. Az 

Boc-aminosavat feloldottam N,N-dimetil-acetamidban, majd az oldatot –15oC-ra hűtöttem. Itt 

hozzáadtam a kálium-terc.-butilátot, majd végül a TEGBz-OMs-t. Ezután a reakcióelegyet 

lassan 5-10oC közé engedtem melegedni, és itt kevertettem 24 órát. A reakcióidő leteltével a 

reakcióelegyet 10%-os citromsavoldatra öntöttem, majd ezt extraháltam háromszor etil-

acetáttal. Az egyesített szerves fázisokat ezután extraháltam 2%-os NaHCO3 oldattal, majd 

hideg 10%-os sósavoldattal, ezt követően pedig 20%-os NaCl oldattal. Az így kimosott 

oldatot bepároltam, majd a maradékot metanolban oldottam, 5% csontszénnel derítettem, 

majd a metanolt bepároltam. A kapott olajt NMR vizsgálatnak vetettem alá. 
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6.8.7. Boc-Ser(TEGBz)-OH előállítása 
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Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,200 M 

Hőmérséklet -15 °C 

Hőmérséklet 5-10 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Boc-Ser-OH C8H15NO5 205,21 1,000 20,0 4,10 205,21 4,10 

2 KOtBu C4H9KO·C4H9KO·C4H9KO 112,21 2,20 44,0 4,94 112,21 4,94 

3 TEGBz-OMs C15H24O7S 348,41 1,20 24,00 8,36 348,41 8,36 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DMA  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-Ser(TEGBz)-OH C22H35NO9 6,22 13,60 68 457,51 1,000 20,00 9,15 457,51 

 

Rf(1)= 0,77; Rf(2)= 0,73; RT(1)= 18,6 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,40, (s, 9 H, C(CH3)3), 3,34 (s, 3 H, O-CH3), 3,4-3,8 (m, 10 H, 2x O-

CH2-CH2-O, CH-CH2-O), 3,82 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,25 (t, 1 H, NH-CH-CH2) 4,30 (t, 

2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,62 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,85 (d, 2 H, Ph Ar CH), 7,28 (d, 2 H, Ph 

Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,4 (C(CH3)3), 54,7 (NH-CH-CH2), 59,3 (CH3), 68,8 (CH-CH2-O), 

69,2, 70,0, 70,5, 71,1, 71,2, 72,3 (3x  O-CH2-CH2-O), 72,7 (Ph-CH2-OH), 80,0 (C(CH3)3), 

115,0, 130,0(Ph Ar CH-k), 129,2, 158,7 (Ph Ar C-k), 155,2, 168,7 (CO) 
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6.8.8. Boc-Thr(TEGBz)-OH előállítása 

 

 

TEGBzMsO
-OK+

O

O
OHNH

OHO

O

O
OHNH

OO

TEGBz  
 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,200 M 

Hőmérséklet -15 °C 

Hőmérséklet 5-10 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg 

(g) 

Mt ReaktánsTömeg

(g) 

1 Boc-Thr-OH C9H17NO5 219,23 1,000 20,0 4,38 219,23 4,38 

2 KOtBu C4H9KO·C4H9KO·C4H9KO 112,21 2,20 44,0 4,94 112,21 4,94 

3 TEGBz-OMs C15H24O7S 348,41 1,20 24,00 8,36 348,41 8,36 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DMA  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-Thr(OTEGBz)-OH C23H37NO9 6,04 12,80 64 471,54 1,000 20,00 9,43 471,54 

 

Rf(1)= 0,73; Rf(2)= 0,67; RT(1)= 17,8 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,18 (d, 3 H, CH-CH3), 1,41, (s, 9 H, C(CH3)3), 3,31 (s, 3 H, O-CH3), 

3,5-3,8 (m, 8 H, 2x O-CH2-CH2-O), 3,85 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 3,97 (m, 1 H, CH-

CH(OH)-CH3), 4,30 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,76 (t, 1 H, NH-CH-CH) 4,63 (s, 2 H, Ph-

CH2-O), 6,88 (d, 2 H, Ph Ar CH), 7,23 (d, 2 H, Ph Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 17,2 (CH-CH3), 28,3 (C(CH3)3), 58,3 (NH-CH-CH2), 59,4 (O-CH3), 

69,4, 70,0, 70,2, 70,4, 70,7, 71,2, 71,6 (3x  O-CH2-CH2-O, CH-CH(OH)-CH3), 72,2 (Ph-CH2-

OH), 79,8 (C(CH3)3), 115,2, 129,6(Ph Ar CH-k), 129,4, 158,3 (Ph Ar C-k), 155,4, 170,7 (CO) 
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6.8.9. Boc-Tyr(TEGBz)-OH előállítása 

 

 

TEGBzMsO-OK+

O

O

HO

NH

O

OH

O

O

HO

NH

O

O

TEGBz 
 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,200 M 

Hőmérséklet -15 °C 

Hőmérséklet 5-10 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Boc-Tyr-OH C14H19NO5 281,30 1,000 20,0 5,63 281,30 5,63 

2 KOtBu C4H9KO·C4H9KO·C4H9KO 112,21 2,20 44,0 4,94 112,21 4,94 

3 TEGBz-OMs C15H24O7S 348,41 1,20 24,00 8,36 348,41 8,36 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 DMA  100 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Boc-Tyr(TEGBz)-OH C28H39NO9 6,94 13,00 65 533,61 1,000 20,00 10,67 533,61 

 

Rf(1)= 0,70; Rf(2)= 0,67; RT(1)= 16,4 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,39, (s, 9 H, C(CH3)3), 2,88, 3,11 (2H, CH-CH2-CH(Ar)), 3,30 (s, 3 H, 

O-CH3), 3,4-3,8 (m, 8 H, 2x O-CH2-CH2-O), 3,87 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,31 (t, 2 H, O-

CH2-CH2-O-Ph), 4,72 (t, 1 H, NH-CH-CH2) 5,16 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,85, 7,02, 7,19, 7,28 

(d, 4x 2 H, 8x Ph Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,4 (C(CH3)3), 36,4 (CH-CH2-CH(Ar)), 55,3 (NH-CH-CH2), 59,4 

(CH3), 69,4, 70,3, 70,5, 70,7, 70,9, 71,1, 72,0 (3x  O-CH2-CH2-O, Ph-CH2-OH), 79,7 

(C(CH3)3), 114,5, 115,2, 128,7, 129,8 (Ph Ar CH-k), 128,9, 129,2, 156,9, 158,7 (Ph Ar C-k), 

155,8, 174,7 (CO) 
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6.8.10. Boc, terc.-butil és TEGBz védőcsoport 

savstabilitásának összehasonlítása 

50 mg Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu-hoz 2 ml hasítóelegyet adtam, majd a reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten kevertettem, és mintát vettem belőle 15, 30, 60, 120 és 180 perc után. A 

mintákat VRK vizsgálattal értékeltem (7-es eluens). A kipróbált hasítóelegyek: 20 v/v% 

TFA/DCM, 1M HCl/DIPE, 1M HCl/dioxán, 2M HCl/DIPE, 2M HCl/dioxán, 3,75M 

HCl/DIPE, 5,3M HCl/dioxán. Az eredményeket az 50. ábra tartalmazza. 

 

Rf(Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu)=0,95, Rf(H-Asp(OTEGBz)-OH)=0,67, Rf(H-Asp-OH)=0,35 

 

6.8.11. Oldalláncon TEGBz védett aminosavszármazékok terc.-

butil alapú védőcsoportjainak eltávolítása 

A tiszta oldalláncon TEGBz-vel védett Boc-aminosavszármazékhoz hozzáadtam a 2 M-os 

sósavas-DIPÉt, majd a reakcióelegyet 3 órát kevertettem szobahőmérsékleten. Ezután a  

hasítóelegyet bepároltam, majd még kétszer 50 ml DIPÉt desztilláltam le az anyagról. A 

visszamaradó sárgásfehér ragacsot vittem tovább a következő reakciólépésbe. 

 

 

6.8.12. H-Asp(OTEGBz)-OH előállítása 

 

 

O

N
H

O

OO

O

O

TEGBz

OH

H2N O

O
O
TEGBz

HCl

 
 

Reakció körülmények: 
Hőmérséklet 20-25 °C 
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Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogat 

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns

Tömeg 

(g) 

1 Boc-Asp(OTEGBz)-OtBu C27H43NO10 541,63 1,000 10,0 5,42   541,63 5,42 

2 Sósavas-DIPE ClH 36,46 8,00 80  40,0 2,0 36,46 2,92 

 Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Asp(OTEGBz)-OH C18H27NO8 3,47 9,00 90 385,41 1,000 10,00 3,85 385,41 

 

Rf(7)= 0,67, Rf(8)= 0,45 

 

6.8.13. H-Glu(OTEGBz)-OH előállítása 

 

 

O

NH

O
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O

TEGBz

HCl

 
 

 

Reakció körülmények: 
Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg 

(g) 

Térfogat 

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns

Tömeg 

(g) 

1 Boc-Glu(OTEGBz)-OtBu C28H45NO10 555,66 1,000 10,0 5,56   555,66 5,56 

2 Sósavas-DIPE ClH 36,46 8,00 80  40,0 2,0 36,46 2,92 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Glu(OTEGBz)-OH C19H29NO8 3,67 9,20 92 399,44 1,000 10,00 3,99 399,44 

 

Rf(7)=0,76, Rf(8)= 0,52 
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6.8.14. H-Ser(OTEGBz)-OH előállítása 

 

 

OH
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O
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O
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OHH2N
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O

TEGBz

HCl

 
 

Reakció körülmények: 
Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Boc-Ser(TEGBz)-OH C22H35NO9 457,51 1,000 20,0 9,15   457,51 9,15 

2 Sósavas-DIPE ClH 36,46 8,00 160  80 2,0 36,46 5,83 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Ser(TEGBz)-OH C17H27NO7 6,08 17,00 85 357,40 1,000 20,00 7,15 357,40 

 

Rf(7)= 0,69, Rf(8)= 0,48 

 

6.8.15. H-Thr(TEGBz)-OH előállítása 

 

 

OH
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O
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Reakció körülmények: 
Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Boc-Thr(TEGBz)-OH C23H37NO9 471,54 1,000 20,00 9,43   471,54 9,43 

2 Sósavas-DIPE ClH 36,46 8,00 160  80 2,0 36,46 5,83 

Termékek: 
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 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Thr(TEGBz)-OH C18H29NO7 6,17 16,60 83 371,43 1,000 20,00 7,43 371,43 

 

Rf(7)= 0,66, Rf(8)= 0,45 

 

6.8.16. H-Tyr(TEGBz)-OH előállítása 

 

 
HO
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Reakció körülmények: 
Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat

(ml) 

molaritás 

(M) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 Boc-Tyr(TEGBz)-OH C28H39NO9 533,61 1,000 20,0 10,67   533,61 10,67 

2 Sósavas-DIPE ClH 36,46 8,00 160  80 2,0 36,46 5,83 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Tyr(TEGBz)-OH C23H31NO7 7,37 17,00 85 433,49 1,000 20,00 8,67 433,49 

 

6.8.17. Oldalláncon TEGBz védett aminosavszármazékok N-

terminális Fmoc csoportjának bevitele 

A nátrium-karbonátot oldottam vízben, majd hozzáadtam az aminosavszármazékot és az 

acetont. Ezután adagoltam hozzá az Fmoc-OSu-t, majd 18 órát kevertettem a reakcióelegyet. 

Ezután a transzfer oldószert bepároltam, majd a vizes oldatot kétszer extraháltam 

EtOAc:DIPÉ 1: 1 térfogatarányú elegyével. Ezután a vizes fázist jeges 20%-os sósavval pH 

1,5-2 közé savanyítottam, majd háromszor 25 ml etil-acetáttal extraháltam. Az egyesített 

szerves fázisokat 20%-os NaCl oldattal savmentesre mostam, majd egy telített NaCl-os 

extrakció után az etil-acetátot bepárolva vízmentesítettem az elegyet. A visszamaradó olajt 

kristályosítottam, vagy közvetlenül felhasználtam. 
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6.8.18. Fmoc-Asp(OTEGBz)-OH előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg (g) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g)

1 H-Asp(OTEGBz)-OH C18H27NO8  385,41 1,000 20,0 7,71 385,41 7,71 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 19,00 6,41 337,33 6,41 

3 Nátrium-karbonát CNa2O3·  105,98 1,10 22,00 2,332 105,98 2,332 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 30 

2 Aceton 1,000 30 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg (g) 

Preparált 

mol (mmol)

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Asp(OTEGBz)-OH C33H37NO10 5,83 9,60 48 607,65 1,000 20,00 12,15 607,65 

 

A visszamaradó vízmentes anyagot EtOAc-DIPE-hexánból kristályosítottam. 

Rf(1)= 0,57; Rf(2)= 0,68; RT(1)= 22,3 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 2,67, 2,79 (d, 2 H, CH-CH2-CO), 3,36 (s, 3 H, O-CH3), 3,4-3,8 (m, 8 H, 

O-CH2-CH2-O), 3,85 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,20 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,46 (t, 1 

H, Fmoc alif CH), 4,70 (d, 2 H, CH-CH2-O), 5,07 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 5,22 (s, 2 H, Ph-

CH2-O), 6,89, 7,27, 7,30, 7,36, 7,61, 7,76 (d, 12 H, 4x Ph Ar CH, 8x Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 28,3 (CH-CH2-CO), 47,2 (Fmoc alif CH), 50,7 (NH-CH-CH2), 59,3 (O-

CH3), 65,5 (Ph-CH2-O), 67,8 (Fmoc CH-CH2-O), 70,1, 70,9, 71,0 71,2, 72,0 72,3 (3x O-CH2-
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CH2-O), 115,0, 120,4, 125,2, 125,6, 127,4, 127,7 (4x Fmoc Ar CH, 2x Ph CH), 128,1, 142,6, 

143,6, 158,3 (2x Fmoc Ar kvat C, 2x Ph kvat C-k), 155,9, 171,2, 172,3 (3x CO) 

   

6.8.19. Fmoc-Glu(OTEGBz)-OH előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért 

tömeg (g) 

Mt Reaktáns 

Tömeg (g) 

1 H-Glu(OTEGBz)-OH C19H29NO8  399,44 1,000 20,00 7,99 399,44 7,99 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 19,00 6,41 337,33 6,41 

3 Nátrium-karbonát CNa2O3·  105,98 1,10 22,00 2,332 105,98 2,332 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 30 

2 Aceton 1,000 30 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Glu(OTEGBz)-OH C34H39NO10 5,97 9,60 48 621,67 1,000 20,00 12,43 621,67 

 

A visszamaradó vízmentes anyagot EtOAc-DIPE-hexánból kristályosítottam. 

Rf(1)= 0,61; Rf(2)= 0,75; RT(1)= 23,6 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 2,17 (m, 2 H, CH-CH2-CH2-CO), 2,35 (t, 2 H, CH-CH2-CH2-CO), 3,38 

(s, 3 H, O-CH3), 3,4-3,8 (m, 8 H, O-CH2-CH2-O), 3,85 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,21 (t, 2 

H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,42 (t, 1 H, Fmoc alif CH), 4,56 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 4,72 (d, 2 H, 
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CH-CH2-O), 5,20 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 6,90, 7,26, 7,31, 7,34, 7,63, 7,72 (d, 12 H, 4x Ph Ar 

CH, 8x Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 26,2 (CH-CH2-CH2-CO), 30,5 (CH-CH2-CH2-CO), 47,0 (Fmoc alif 

CH), 53,7 (NH-CH-CH2), 59,2 (O-CH3), 65,8 (Ph-CH2-O), 67,4 (Fmoc CH-CH2-O), 70,2, 

70,8, 71,0 71,1, 72,0 72,2 (3x O-CH2-CH2-O), 115,1, 120,2, 125,3, 125,5, 127,2, 127,7 (4x 

Fmoc Ar CH, 2x Ph CH), 128,0, 142,7, 143,4, 158,1 (2x Fmoc Ar kvat C, 2x Ph kvat C-k), 

155,6, 171,3, 172,4 (3x CO) 

 

6.8.20. Fmoc-Ser(TEGBz)-OH előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 H-Ser(TEGBz)-OH C17H27NO7  357,40 1,000 20,0 7,15 357,40 7,15 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 19,00 6,41 337,33 6,41 

3 Nátrium-karbonát CNa2O3  105,98 1,10 22,00 2,332 105,98 2,332 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat 

(ml) 

1 Víz 1,000 30 

2 Aceton 1,000 30 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Term

elés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Ser(TEGBz)-OH C32H37NO9 8,23 14,20 71 579,64 1,000 20,00 11,59 579,64 
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Rf(1)= 0,75; Rf(2)= 0,72; RT(1)= 20,7 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 3,24, 3,41 (d, 2 H, CH-CH2-O), 3,30 (s, 3 H, O-CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, 

O-CH2-CH2-O), 3,86 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,25 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 4,30 (t, 2 H, O-

CH2-CH2-O-Ph), 4,46 (t, 1 H, Fmoc alif CH), 4,62 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 4,70 (d, 2 H, Fmoc 

CH-CH2-O), 6,90, 7,26, 7,32, 7,35, 7,61, 7,75 (d, 12 H, 4x Ph Ar CH, 8x Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 47,3 (Fmoc alif CH), 54,7 (NH-CH-CH2), 59,4 (O-CH3), 67,8 (Fmoc 

CH-CH2-CO), 68,3 (CH-CH2-O), 70,0, 70,9, 71,1 71,3, 72,0 72,3 (3x O-CH2-CH2-O), 73,2 

(Ph-CH2-O), 114,9, 120,3, 125,2, 125,7, 127,3, 127,5 (4x Fmoc Ar CH, 2x Ph CH), 128,2, 

142,5, 143,4, 158,1 (2x Fmoc Ar kvat C, 2x Ph kvat C-k), 155,9, 169,2, (2x CO) 

 

6.8.21. Fmoc-Thr(TEGBz)-OH előállítása 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 H-Thr(TEGBz)-OH C18H29NO7  371,43 1,000 20,0 7,43 371,43 7,43 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 19,00 6,41 337,33 6,41 

3 Nátrium-karbonát CNa2O3·  105,98 1,10 22,00 2,332 105,98 2,332 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 30 

2 Aceton 1,000 30 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

(g) 

Preparált 

mol 

(mmol) 

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Thr(TEGBz)-OH C33H39NO9 8,79 14,80 74 593,66 1,000 20,00 11,87 593,66 
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Rf(1)= 0,72; Rf(2)= 0,67; RT(1)= 21,3 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 1,18 (d, 3 H, CH(OH)-CH3), 3,34 (s, 3 H, O-CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, O-

CH2-CH2-O), 3,84 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 3,96 (m, 1 H, CH-CH(OH)-CH3), 4,32 (t, 2 H, 

O-CH2-CH2-O-Ph), 4,47 (t, 1 H, Fmoc alif CH), 4,63 (s, 2 H, Ph-CH2-O), 4,71 (d, 2 H, Fmoc 

CH-CH2-O), 4,78 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 6,90, 7,25, 7,31, 7,35, 7,62, 7,73 (d, 12 H, 4x Ph Ar 

CH, 8x Fmoc Ar CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 17,2 (CH(OH)-CH3), 47,0 (Fmoc alif CH), 58,6 (NH-CH-CH2), 59,3 

(O-CH3), 67,5 (Fmoc CH-CH2-CO), 70,0, 70,3, 70,7, 71,0, 71,5, 71,9, 72,1 (3x O-CH2-CH2-

O, CH-CH(OH)-CH3), 72,7 (Ph-CH2-O), 114,8, 120,4, 125,1, 125,8, 127,1, 127,6 (4x Fmoc 

Ar CH, 2x Ph CH), 128,3, 142,2, 143,5, 158,3 (2x Fmoc Ar kvat C, 2x Ph kvat C-k), 155,9, 

171,2, (2x CO) 

 

6.8.22. Fmoc-Tyr(TEGBz)-OH előállítása 

OH
H2N

O

O

O

O

N
O

O

Na2CO3

OHNH

O

O

O

O

TEGBz

O TEGBz  
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,333 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg 

(g) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 H-Tyr(TEGBz)-OH C23H31NO7  433,49 1,000 20,0 8,67 433,49 8,67 

2 Fmoc-OSu C19H15NO5  337,33 0,95 19,00 6,41 337,33 6,41 

3 Nátrium-karbonát 12CNa2O3·  105,98 1,10 22,00 2,332 105,98 2,332 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 30 
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 Név Arány Térfogat (ml) 

2 Aceton 1,000 30 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg (g) 

Preparált 

mol (mmol)

Termelés 

(%) 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 Fmoc-Tyr(TEGBz)-OH C38H41NO9 9,18 14,00 70 655,73 1,000 20,00 13,11 655,73 

 

Rf(1)= 0,70; Rf(2)= 0,71; RT(1)= 20,9 perc 
1H NMR (CDCl3) δ= 2,87, 3,12 (d, 2 H, CH-CH2-Ph), 3,31 (s, 3 H, O-CH3), 3,5-3,8 (m, 8 H, 

O-CH2-CH2-O), 3,83 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,31 (t, 2 H, O-CH2-CH2-O-Ph), 4,45 (t, 1 

H, Fmoc alif CH), 4,69 (d, 2 H, Fmoc CH-CH2-O), 4,73 (t, 1 H, NH-CH-CH2), 5,16 (s, 2 H, 

Ph-CH2-O), 6,90, 6,99, 7,16,  7,27, 7,31, 7,34, 7,60, 7,77 (d, 16 H, 8x Ph Ar CH, 8x Fmoc Ar 

CH) 
13C NMR (CDCl3) δ= 36,4 (CH-CH2-Ph), 47,0 (Fmoc alif CH), 55,4 (NH-CH-CH2), 59,3 (O-

CH3), 67,3 (Fmoc CH-CH2-CO), 69,7, 70,2, 70,8, 71,0 71,4, 71,8 72,1 (3x O-CH2-CH2-O, Ph-

CH2-O), 115,0, 116,4 120,5, 125,3, 125,5, 127,0, 127,5, 127,7 (4x Fmoc Ar CH, 4x Ph CH), 

128,2, 128,9, 142,5, 143,4, 158,1, 158,3 (2x Fmoc Ar kvat C, 4x Ph kvat C-k), 155,8, 174,2, 

(2x CO) 

 

6.8.23. H-Asp(OTEGBz)-OH előállítása rézkomplexen 

keresztül 

 

 
Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,167 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 

Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns

Tömeg(g)

1 H-Asp-OH C4H7NO4  133,10 1,000 20,0 2,66   133,10 2,66 

2 Trietil-amin C6H15N  101,19 3,00 60,0 6,07 8,43 0,72 101,19 6,07 

3 TEGBz-OMs C15H24O7S  348,41 1,000 20,00 6,97   348,41 6,97 
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 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol) 

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns

Tömeg(g)

4 EDTA diNA H2O C10H18N2Na2O10  372,24 0,60 12,00 4,47   372,24 4,47 

5 CuSO4 CuO4S  159,61 0,55 11,00 1,756   159,61 1,756 

 
Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 60 

2 Aceton 1,000 60 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

Preparált 

mol 

Term

elés 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Asp(OTEGBz)-OH C18H27NO8 3,85 10,0 50% 385,41 1,000 20,00 7,71 385,41 

 

A réz-szulfátot feloldottam vízben, majd hozzáadtam az aszparaginsavat, a trietilamint és az 

acetont. Utolsóként a TEGBz-OMs-t adtam az elegyhez. Ezután a reakcióelegyet 24 órát 

szobahőmérsékleten kevertettem. A reakcióidő leteltével hozzáadtam a reakcióelegyhez az 

EDTA-dinátriumsót és további 50 ml vizet. Oldódásig kevertettem, majd kétszer extraháltam 

30 ml EtOAc:DIPÉ 1: 1 térfogatarányú elegyével. Ezt követően a vizes fázist bepároltam, a 

bepárlási maradékot pedig felszuszpendáltam metanol-izopropanol 1-1 térfogatarányú 

elegyében. A nem oldódó aszparaginsavat és a rézkomplexet kiszűrtem, a szűrletet pedig 

bepároltam. A kapott kékes színű ragacsot a korábban már ismertetett módon Fmoc-OSu-val 

reagáltatva a megfelelő végtermékhez jutottam. 

 

6.8.24. H-Glu(OTEGBz)-OH előállítása rézkomplexen keresztül 

 

 
 

Reakció körülmények: 
Reakció molaritás 0,167 M 

Hőmérséklet 20-25 °C 
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Reaktánsok: 
 Reaktáns Összegképlet Limitáló Mt Ekv Mól 

(mmol)

Bemért tömeg

(g) 

Térfogat 

(ml) 
ρ 

(g/ml) 

Mt Reaktáns Tömeg

(g) 

1 H-Glu-OH C5H9NO4 147,13 1,000 20,0 2,94   147,13 2,94 

2 Trietil-amin C6H15N 101,19 3,00 60,0 6,07 8,43 0,72 101,19 6,07 

3 TEGBz-OMs C15H24O7S 348,41 1,000 20,00 6,97   348,41 6,97 

4 EDTA diNA 

H2O 

C10H18N2Na2O10 372,24 0,60 12,00 4,47   372,24 4,47 

5 CuSO4 CuO4S 159,61 0,55 11,00 1,756   159,61 1,756 

Oldószerek: 
 Név Arány Térfogat (ml) 

1 Víz 1,000 60 

2 Aceton 1,000 60 

Termékek: 
 Termék Összegképlet Preparált 

tömeg 

Preparált 

mol 

Term

elés 

Mt Ekv Elm. mol 

(mmol) 

Elm. tömeg 

(g) 

Mt 

1 H-Glu(OTEGBz)-OH C19H29NO8  12,0 60% 399,44 1,000 20,00 7,99 399,44 

 

A H-Glu(OTEGBz)-OH előállítását az aszparaginsav analógiájára végeztem el. 

 

 

6.8.25. Tesztpeptid szintézise 

A tesztpeptid szintézise megegyezett a gyantáknál ismertetettel, annyi különbséggel, hogy itt 

gyantaként 0,43 mmol/g kapacitású Fmoc-Rink-amid gyantát használtam, és a TEGBz-vel 

védett aminosavakat hasonlítottam össze a terc-butil csoporttal védettekkel. 

A nyerstermékek analízisét HPLC vizsgálattal végeztem el. (5-ös gradiens) 

 

Védőcsoport kombináció Kicsapott peptid /mg HPLC homogenitás 
Fmoc/TEGBz 72 62% 

Fmoc/tBu 65 30% 
16. táblázat A nyers peptidek jellemzése 
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Összefoglalás 
  

Doktori munkám során peptidszintetikus metodológiai kutatásokat folytattam. Ennek során a 

gyanta-aminosav, a gyanta-peptid és a peptid-védőcsoport kapcsolatokat vizsgáltam, illetve 

ezek hatását a „nehéz szekvenciák” szintézisére. 

 A gyanta-aminosav kapcsolatok vizsgálata során tanulmányoztam a 2-klór-tritil-klorid 

gyantára kapcsolt aminosavak, aminoalkoholok, valamint peptidszármazékainak hasítási 

kinetikáját. A hasítások időbeni lefutását kvantitatívan, kinetikai egyenletekkel írtam le. A 

peptidalkoholok vizsgálatánál megállapítottam, hogy a lánc növekedése a trifluor-ecetsavas 

hasítóelegyekben nem befolyásolja a hasítás sebességét, míg ecetsavas közegben a trifluor-

etanol szolvatációs hatásának csökkenésével, a peptidlánc növelésével csökken a hasítás 

sebessége. α- és β-aminosavakból származtatott peptidalkoholok sebességi állandóinak 

összehasonlítása során megállapítottam, hogy a hasítandó kötés sztérikus hozzáférhetősége 

döntő jelentőségű a hasítási sebességi együttható szempontjából. Peptidalkohlok trifluor-

ecetsavas hasítóelegyekben való hasításánál észleltem, majd a feltételezett melléktermék 

szintézisével és vizsgálatával azonosítottam egy új észtereződési mellékreakciót. 

 A gyanta-peptid kapcsolatok vizsgálata során három új típusú PEG-tartalmú gyantát, 

ezek szintézisének megkönnyítéséhez két heterobifunkciós építőelemet állítottam elő. A 

gyanták fizikai, kémiai vizsgálata során meghatároztam a kapacitásukat, a duzzadási 

sajátságaikat, savstabilitásukat, mechanikai ellenálló képességüket és a rajtuk szintetizált 

tesztpeptid biológiai hozzáférhetőségét. Összefüggést állapítottam meg a PEG-lánc 

hosszúsága és a gyanta mechanikai stabilitása, illetve biohozzáférhetősége között. Tesztpeptid 

szintézisével igazoltam, hogy az új gyanták megkönnyítik a „nehéz szekvenciák” szintézisét. 

Az újonnan előállított gyantaszármazékok minden tekintetben összemérhetőek a kereskedelmi 

forgalomban kapható termékekkel, ráadásul magasabb kapacitásúak, és egyaránt 

használhatóak Fmoc és Boc kémiára is. 

 A peptid-védőcsoport kölcsönhatások vizsgálata során komplett benzil-analóg 

trietilén-glikol alapú védőcsoport rendszert terveztem, valamint felállítottam működési 

hipotézisét. Előállítottam a védőcsoport kulcsmolekuláját, valamint az α-amino csoporton 

Fmoc védett észter és éter származékokat. Meghatároztam az új védőcsoport savstabilitását és 

megállapítottam, hogy az Fmoc/terc-butil technikával teljesen kompatibilis. „Nehéz 

szekvencia” szintézisével igazoltam a felállított működési hipotézist, és megállapítottam, 

hogy a védőcsoport rendszer jól használható a szintetikus szilárd fázisú szintetikus munkában. 
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Summary 
 

Methodological peptide synthetic research is described in the Thesis. Resin – amino 

acid, resin – peptide and peptide – protecting group correlations were studied, focusing on 

their effect in the synthesis of “difficult sequences”. 

 Different cleavage kinetics of the of 2-chloro-trityl-resin-bound amino alcohols and 

their peptide derivatives was observed in cleavage mixtures containing different amount of 

alcohol components by increasing the length of the peptide attached to the resin-bound ethers. 

The effect was attributed to the specific solvatation effects. In the presence of 2,2,2-

trifluoroethanol the rate of cleavage is decreased by increasing peptide length is present. In 

mixtures containing dichloromethane and trifluoroacetic acid the cleavage rate of the resin-

bound alcohol is determined only by the steric hindrance of the amino alcohol attached 

directly to the resin. In trifluoroacetic acid containing mixtures a new side reaction, 

trifluoroacetylation of the hydroxyl group, was detected and rationalized. Careful selection of 

the cleavage conditions is necessary to obtain optimal yield.  

 New, high capacity PEGylated resins and two heterobifunctional building block were 

synthesized. The capacity, the swelling properties, stability in acidic cleavage mixtures and 

the bioavailability of the resins were determined. Coupling conditions of the building blocks 

to the base resin were optimized to achieve the highest resin capacity. Increasing the PEG 

chain length increased the bioavailability and decreased the mechanical stability of the solid 

support, and the swelling differences diminished between the solvents. The new solid 

supports have sufficient acid stability to use them in the Boc/benzyl technique. The 

PEGylated resins were tested in the synthesis of ACP 65-74. The quality of the crude peptides 

synthesized on new resins has improved compared to the product from MBHA resin, 

therefore application of these resins in the synthesis of “difficult sequences” is advantageous. 

 Fmoc compatible benzyl analogue protecting groups were designed and synthesized. 

Triethylene glycol monomethyl ether moiety was anchored to the phenolic group of 4-

hydroxy-benzyl alcohol, which was further derivatized to obtain the appropriate protected 

amino acid derivatives. The β-sheet broker effect of the group was demonstrated in the 

synthesis of ACP 65-74. On the basis of these results the concept of the internal PEG 

solvolysis is a working concept that facilitates efficient peptide synthesis. With the 

application of PEG-functionalized side-chain protected amino acid derivatives may prevent 

the formation of the "difficult" sequences. Incorporation of the derivatives in longer peptides 

is necessary to evaluate the full potential of this approach in the peptide synthesis. 
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