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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

A Abszorbancia 

Aaa Aminosav 

Ac2O Ecetsavanhidrid 

Ac Acetil 

Aoa Aminooxiecetsav 

Arg (R) Arginin 

Boc terc-Butiloxikarbonil  

BOP Benzotriazol-1-il-oxi-trisz-dimetilamino-foszfónium 

hexafluorofoszfát 

BSA Bovine Serum Albumine, borjú szérum albumin 

tBu terc-Butiléter 

Bzl Benzil 

c-AMP Ciklikus adenozin-monofoszfát 

Cl2Bzl 2,6-Diklórbenzil 

ClAc Klóracetil 

ClZ 2-Klórbenziloxikarbonil 

CDT Chemotactic Drug Targeting, kemotaktikus hatóanyag  

 célbajuttatás 

CF 5(6)-Karboxifluoreszcein 

Dau Daunomicin 

DBU 1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én 
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DCC N,N’-diciklohexil-karbodiimid 

DCM Diklórmetán 

DDS Drug Delivery System, hatóanyag szállító rendszer 

DHFR Dihidrofólsav reduktáz 

DIC N,N’-diizopropil-karbodiimid 

DIEA N,N-diizopropil-etilamin 

DMF N,N-dimetilformamid 

DMSO Dimetilszulfoxid 

EDT 1,2-Etánditiol 

ESI-MS ElectroSpray Ionisation Mass Spectrometry 

 Elektrospray ionizációs tömegspektrometria   

FACS Fluorescence Activated Cell Sorter, Áramlási citometria 

FCS Fetal Calf Serum, magzati borjú szérum 

FITC Fluoreszcein izotiocianát 

Fmoc 9-Fluorenilmetoxikarbonil 

For Formil 

Gly (G) Glicin 

HEPES 4-(2-Hidroxietil)-1-piperazin-etánszulfonsav  

HF Hidrogénfluorid 

HOBt 1-Hidroxi-benzotriazol 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography, Nagy 

hatékonyságú folyadékkromatográfia 

HPMI  120mM NaCl, 5mM KCl, 0,4mM MgCl2, 10mM HEPES-Na 

(pH 7,4), 10mM NaHCO3, 10mM glükóz, 5mM Na2HPO4 
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IC50  Inhibitory Concentration 50 

IgG Immunglobulin G 

kDa Kilodalton 

Leu (L) Leucin 

Lys (K) Lizin 

MBHA 4-Metilbenzhidrilamin (gyanta) 

Met (M) Metionin 

[M]av Átlag molekulatömeg 

[M] mo Monoizotópos molekulatömeg 

Mtt 4-Metiltritil 

MTT 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid 

Mtx Metotrexát 

Mw Relatív moláris tömeg 

Mz Átlagos moláris tömeg 

Nle Norleucin 

O.D. Optikai denzitás 

OT20 Oligotuftsin [TKPKG]4 

Pbf 2,2,4,6,7-Pentametil-dihidrobenzofurán-5-szulfonil 

PBS Phosphate Buffered Saline, foszfát puffer  

Pcp Pentaklórfenil  

PE Fikoeritrin 

Phe (F) Fenilalanin 

PI Propídium-jodid 
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PM Plazmamembrán 

Pro (P) Prolin 

PS Foszfatidil-szerin 

Rt Retenciós idı 

TBS Tris Buffered Saline, Tris puffer 

Tcp Triklórfenil 

TFA Trifluor-ecetsav 

Thr (T) Treonin 

Tp20 [TKPPR]4 

TRIS 2-Amino-2-hidroximetil-propán-1,3-diol 

Trt Tritil 

VEGF  Vascular Endothelial Growth Factor, vaszkuláris endoteliális 

 növekedési faktor 

VEGFR VEGF-receptor 

Z Benziloxikarbonil 
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I. BEVEZETÉS 

 

A fejlett országokban ma az összes haláleset kb. 25%-áért felelısek a különbözı 

rákbetegségek1, 2. A harmadik világ országaiban a rák elıfordulása azonban jóval alacsonyabb, 

valószínőleg azért, mert a fertızı betegségek miatti halálesetek száma messze magasabb. 

Ahogy a Harmadik Világ országaiban egyre javul a malária és a tuberkulózis elleni fellépés 

hatékonysága, a rákbetegségek elıfordulásának aránya feltehetıen növekedni fog. 

Mivel a rák számos, különbözı sejtbiológiai, kórtani és klinikai entitás összefoglalásaként egy 

betegségkategóriát jelöl, nagyon valószínőtlen, hogy valaha is kifejleszthetı lesz a „rák 

gyógyítására” egységes eljárás azonban a betegség kezelhetı sebészi úton, kemo-, sugár- és 

immunterápiával, valamint egyéb alternatív módokon is. A kezelés módja többek között a 

tumor elhelyezkedésétıl és a beteg általános állapotától is függ. A kezelés célja a rák teljes 

eltávolítása a szervezetbıl a test többi részének károsítása nélkül. Sebészeti beavatkozással ez 

néha elérhetı, de a betegség megtámadhatja a szomszédos szöveteket is, és a test más részeibe 

is áttétet képezhet (metasztázisok), mely korlátozza a kezelés sikerességét. A sugárkezelés 

károsíthatja az egészséges szöveteket is, bár az utóbbi években sikerült olyan módszert 

kidolgozni, mely során szelektíven a tumoros sejtekbe ún. érzékenyítıket juttatnak, így 

specifikálva a sugárterápia hatékonyságát3. A kemoterápia eredményességét is befolyásolja a 

hatóanyag toxikus hatása a többi szövetre, így a kezelés során gyakran komoly 

mellékhatásokkal kell számolni.  

Az elmúlt évtizedekben az irányított hatóanyagszállító rendszerek új perspektívát nyitottak a 

gyógyszerkutatás, így a rákkutatás területén is4-6. Ezek a rendszerek számos elınnyel 

rendelkeznek a hatékony, ámde toxikus kismérető hatóanyagokkal szemben. Ezek a 

konjugátumok méretükbıl kifolyólag specifikusan juthatnak be a célsejtbe (pl. receptor mediált 

endocitózis) és egyszerre több hatóanyagot is tartalmazhatnak (melyek lehetnek azonosak vagy 

különbözıek) ezzel megnövelve a kezelés hatékonyságát és egyidejőleg csökkentve a 

mellékhatásokat7, 8. Ezek közé a hatóanyag szállító rendszerek közé tartoznak többek között a 

peptid alapú biokonjugátumok, melyek több részegységbıl épülhetnek fel: egy 

hordozómolekulából, egy vagy több irányító szekvenciából (pl. hormonok, lektinek, antitestek 

vagy kisebb peptidek)9 -melyek a sejtfelszíni receptorokhoz kötıdve biztosíthatják a receptor 

mediált endocitózist - és tumorellenes hatóanyagból, melyek a hordozóhoz kapcsolhatók és 

tetszés szerint variálhatók. 
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Doktori kutatásaim során olyan peptid alapú konjugátumokat terveztem és szintetizáltam, 

melyekben egy hordozómolekulához (OT20 vagy Tp20) különbözı irányítóegységeket és 

hatóanyagokat kapcsoltam. Irányító egységként kemotaktikus választ kiváltó 

peptidszekvenciákat (TKPR, For-TKPR, TKPPR, For-TKPPR, TKPKG, Ac-TKPKG, For-

MLF, For-NleLF) építettem ki a hordozómolekulán. Tumorellenes szerként Metotrexátot 

(Mtx), vagy Daunomicint (Dau) alkalmaztam, melyeket lizoszómális enzimekkel (pl. katepszin 

B) bontható távtartó peptiden (GFLGC) keresztül kapcsoltam a hordozóhoz10, 11.  

Természetesen ezen konjugátumok komponenseit külön-külön is elıállítottam és vizsgáltam. A 

Mtx-ot tartalmazó konjugátumok esetén a hatóanyagot fluoreszcens jelzéssel cseréltem ki, 

hogy ezek alkalmasak legyenek fluoreszcens vizsgálatokra (FACS, fluoreszcens mikroszkóp). 

Az elıállított biokonjugátumokat és azok komponenseit különbözı biológiai rendszerekben 

vizsgáltam. Tumoros sejtvonalakon (MonoMac6 és THP-1) és Tetrahymena pyriformis 

sejteken vizsgáltam a konjugátumok kemotaktikus hatását, citosztázisát, apoptózisát és 

sejtbejutását.  

Bizonyos konjugátumokat katepszin B enzimmel emésztettem, így bizonyítottam, hogy a 

hatóanyag képes felszabadulni a konjugátumból. 

Dolgozatom elsı felében rövid áttekintést adok a tumoros betegségek kialakulásáról, terápiás 

lehetıségeirıl, új kutatási irányzatairól, majd bıvebben bemutatom a munkámhoz szorosan 

kapcsolódó peptidszintetikus eljárásokat és biológiai vizsgálatokat (kemotaxis, sejtbejutás, 

apoptózis vizsgálatok). Ezt követıen a munkám során felhasznált molekulák és hatóanyagok 

irodalmi hátterét mutatom be. Ezután ismertetem munkám célkitőzéseit, majd a kísérleti 

részben az elıállított konjugátumok szintézisét, tisztítását és jellemzését, valamint az 

alkalmazott biológiai módszereket, eredményeimet és végül röviden összefoglalom eddigi 

munkámat. 
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

II/1. Az emberi test pusztító ellensége, már évezredek óta: a rák 

 

A rák, mint betegség története egészen az ókorig nyúlik vissza. Az elsı írásos feljegyzések a 

betegségrıl az orvostudomány megalapítójától, Hippokratésztıl származnak. Hippokratész a 

jóindulatú tumorokat onkosz-nak (mely görögül duzzanatot jelent), míg a rosszindulatúakat 

karcinosz-nak nevezte el, ami a rák görög elnevezése. A különös névválasztás oka a daganat 

hasonlósága egy rákhoz, mely egy jól körülhatárolható, kör alakú középrésszel és az innen 

szerteágazó, vékony nyúlványokkal írható le.  

Bár a betegség évezredek óta ismert, máig nincs rá igazán hatékony gyógymód. 

Magyarországon a tumoros megbetegedések halálozási aránya, a keringési rendszer eredető 

halálozások mögött, a második helyet foglalja el, 25%-os gyakorisággal. A 2001-ben 

bejelentett új daganatos betegek száma elérte az 51136-ot (Forrás: KSH és Nemzeti 

Rákregiszter). A daganat kialakulásához mind környezeti, mind pedig genetikai tényezık 

egyaránt hozzájárulhatnak, sıt a betegség kialakulhat teljesen spontán is. Mégis az emberi 

szervezet maga a csoda. Csupán egyetlen sejt osztódásakor megannyi hibalehetıség van arra, 

hogy a sejt genetikai állománya sérüljön, mely kóros sejtburjánzáshoz vezethet, és tudva azt, 

hogy naponta sok millió sejtünk osztódik, gyakorlatilag csoda, hogy élünk. 

Az 1. táblázatban a 2001-ben Magyarországon bejelentett daganatos esetek száma a tumor 

típusa szerinti felosztásban látható: 
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1. táblázat: 2001-ben bejelentett daganatos esetek száma a tumor típusa szerint 

Daganat típusa Esetszám 

Tüdı 8827 

Kolorektális 7600 

Bır 6379 

Emlı 5730 

Nyirok- és vérképzırendszer 3034 

Ajak- és szájüreg 2993 

Prosztata 2304 

Gyomor 2175 

Húgyhólyag 2091 

Vese 1535 

Hasnyálmirigy 1466 

Melanoma 1286 

 

Az emberi szervezetben több mint 220 fajta sejt mőködik összehangoltan. Minden sejttípusnak 

megvan a maga sajátos feladata, melyet a sejtosztódás után általában az utódsejtek is 

megıriznek. Normális körülmények között a sejtciklusnak megfelelıen a sejtek növekednek és 

szigorú ellenırzés mellett osztódnak (M, G1, S, G2 fázisok követik egymást) vagy ki is 

léphetnek a sejtciklusból úgynevezett G0 fázisba, mely fázisból valamely inger hatására 

visszatérhetnek a sejtciklusba. Daganat akkor alakul ki, ha a sejtosztódást szabályozó 

folyamatokba valamilyen hiba csúszik, melyet nem sikerül kijavítani. Mivel szervezetünkben 

több mint 220 sejttípus van, ebbıl következıen több mint 220 ráktípus is van, melyek nem 

kezelhetıek egyetlen módszerrel. 

A rákos sejtekre jellemzı, hogy folyamatosan osztódnak, így kiszorítják egészséges társaikat és 

biztosítják saját vérellátásukat (angiogenezis). A szabályozatlan és gyakran igen gyors 

sejtburjánzás daganat kialakulásához vezethet. A daganat szakadatlanul növekszik, míg a 

körülötte lévı egészséges sejtek elpusztulnak. Az irányíthatatlan osztódás, mely az eredeti 

hibás sejtbıl indul ki, a tumoros sejtvonalat halhatatlanná teszi. A jóindulatú daganat nem 

terjed át a test más részeire vagy támad meg más szöveteket, ritkán jelent életveszélyt, hacsak 

fizikailag nem nyom össze létfontosságú szerveket (agydaganatok) vagy okoz ektópiás 
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hormontermelést. A rosszindulatú daganat megtámadhat más szöveteket is, a test távoli 

részeiben alakíthat ki áttéteket (metasztázist) és végül halált okozhat. 

A rák kialakulásának hátterében gyakran mutációk sorozata áll. A folyamatban részt vesznek 

onkogének és tumorszupresszor gének. A tumorszupresszor gének a rák kialakulását 

akadályozzák meg, amíg egy mutáció során ki nem kapcsolódnak, a protoonkogének pedig 

olyan gének, melyek a sejtosztódást serkentik. Ezek a gének karcinogén anyagok, vagy káros 

sugárzás hatására onkogénekké alakulhatnak, melyek fıszerepet kapnak egyes daganatok 

kialakulásában. 

A rák típusokat osztályozhatjuk a kiindulási sejt elhelyezkedése alapján: 

� a karcinóma epiteliális sejtbıl indul. Ebbe a csoportba tartoznak a leggyakoribb 

megbetegedések, például: a mell, a prosztata, a tüdı, a vastagbél, a bır, az 

emésztırendszer vagy a mirigyek rákjai. 

� a leukémia a csontvelıi ıssejtekbıl indul, 

� a limfóma a nyirokcsomó betegsége, 

� a melanóma a melanocitákból, 

� a szarkóma a kötıszövetekbıl, 

� a teratóma a magzati sejtekbıl, 

� a glióma az agy sejtjeibıl indul ki, 

� a szeminóma a here daganata. 

 

Munkám során leukémial és limfóma gyógyítására alkalmas hatóanyagokat kapcsoltam 

biokonjugátumokhoz, ezért a továbbiakban ezt a két daganatfajtát részletesebben is tárgyalom. 



 17

II/2. A leukémia 

 

Mint az a fenti táblázatból is látható, a leukémia (fehérvérőség) az ötödik leggyakoribb 

daganatos megbetegedés, mely az összes tumoros eset 3%-át jelenti. A 15 éven aluli 

gyermekeknél a fehérvérőség elıfordulása a leggyakoribb a rosszindulatú daganatok között. 

A leukémia a rosszindulatú daganatos megbetegedések azon formája, mely a vérképzı 

sejtekbıl indul ki. A csontvelıben lévı vérképzı sejtek meghibásodása folytán, azok 

elkezdenek irányíthatatlanul szaporodni és megjelennek a vérkeringésben is. A leukémiának 

két fajtáját különítik el attól függıen, hogy a mieloid vagy limfoid vonal sejtjeiben történt-e 

kóros elváltozás. Ezek alapján beszélhetünk mieloid és limfoid leukémiáról. Az alapján pedig, 

hogy a megbetegedés milyen gyorsasággal lép fel és zajlik le, beszélünk akut, illetve krónikus 

leukémiáról. 

Tehát a leukémia négy alaptípusa: 

� Akut mieloid leukémia (AML)12 

� Akut limfoid leukémia (ALL)13 

� Krónikus mieloid leukémia (CML)14 

� Krónikus limfoid leukémia (CLL)15 

A leukémiás megbetegedések többségének oka nem ismeretes, azonban számos kockázati 

tényezıvel számolhatunk, ilyenek: 

� Ionizáló sugárzás 

� Citotoxikus anyagok 

� Örökletes immunológiai károsodás 

� Genetikai tényezık, kromoszóma rendellenességek 

A fehérvérőség tüneteinek hátterében az áll, hogy az egyre szaporodó leukémiás sejtek nem 

tudják ellátni a fehérvérsejtek normális feladatát, ezen túlmenıen gátolják a vörösvértestek és 

vérlemezkék kialakulását a csontvelıben. Ezen okokból kifolyólag a leukémiás betegen a 

következı tünetek jelentkezhetnek: 
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� Fertızésekre való hajlam, láz, influenzaszerő tünetek, általános gyengeség – mely 

tünetegyüttes a fehérvérsejtek hibás mőködésébıl fakad 

� Vérszegénység (anémia) – melyet a vörösvértestek hiánya okoz 

� Sérülékenység, bevérzések a bırben – vérlemezkék hiánya miatt 

A fehérvérőség kezelése céljából napjainkban több terápiás módot alkalmaznak. Ilyen terápiás 

mód a kemoterápia, mely az egész szervezetre hat, de gyakorta alkalmazott terápiás módszer 

még a sugárterápia, a csontvelı átültetés és a biológiai terápia is egyaránt. 

 

II/3. A limfóma 

 

A limfóma a nyirokrendszer sejtjeibıl kiinduló daganatos megbetegedés. A nyiroksejtek, más 

néven limfociták rosszindulatú átalakulásának következtében a nyirokcsomók, a lép, de más 

szervek megnagyobbodásához, megbetegedéséhez vezet. 

A limfómának két csoportja van. Egyik fajtája a Hodgkin-kór16 (Thomas Hodgkin 1832), 

amely ritka betegség; minden életkorban elıfordul, fiatal felnıttek és idısebbek közt 

gyakoribb, középkorúaknál ritkább. A megbetegedésnek jellemzı szövettani képe van, 

patológiáját tekintve 4 alcsoportba sorolható és különbözik a limfómák másik fajtájától, a non-

Hodgkin limfómától17, melynek több mint 30 típusát ismerjük. 

A non-Hodgkin limfóma tehát nem egységes megbetegedés, számos eltérı klinikai viselkedéső 

betegség győjtıneve, a statisztikák szerint az 5-6. leggyakoribb rosszindulatú daganat. Bármely 

életkorban elıfordulhat, de idıs emberekben minden típusa gyakoribb. Az átlagéletkor a 

diagnózis idején 65 év. A férfiak körében gyakoribb, mint a nıknél. Nem örökletes betegség. 

Kiváltó oka a legtöbb esetben kideríthetetlen, de vannak kockázati tényezıi: 

� bizonyos vírusfertızések (elsısorban a HIV) 

� szervátültetés után és bizonyos gyógyszerek alkalmazását követıen is gyakoribbak 

A non-Hodgkin limfóma legjellemzıbb tünetei: 
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� a nyirokcsomók fájdalom mentes megnagyobbodása, mely a nyakon, a hónaljakban 

vagy a lágyék területén jelentkezik.  

� tartós, vagy visszatérı „megmagyarázhatatlan" láz 

� akaratlan és jelentıs fogyás 

� fáradékonyság és étvágytalanság 

� ritkábban az egész testfelületre kiterjedı, kínzó viszketés  

A non-Hodgkin limfómákat csoportosíthatjuk elırehaladásuk sebessége szerint. Az indolens 

non-Hodgkin limfóma lassan halad elıre. Kezdetben nem okoz tüneteket és jó ideig rejtve 

maradhat. Sok esetben felfedezésük a véletlenen múlik, pl. vérvizsgálat. Sokan a diagnózis 

megállapítása után hónapokig vagy akár évekig nem igényelnek kezelést. Amikor pedig 

szükségessé válik a terápia, az összezsugorítja, sıt, akár el is tüntetheti a daganatot - 

tünetmentességet eredményezve. A limfómának ennél a típusánál a betegek ugyan a 

kemoterápiás kezelésekre jól reagálnak, de hosszabb-rövidebb idın belül (általában 1-3 év) 

betegségük kiújul, és további kezelés válik szükségessé. Átlagos túlélésük szövettani altípustól 

függıen eltérı, néhány évtıl akár 10-20 év is lehet. 

Az agresszív non-Hodgkin limfóma gyorsan halad elıre. Az indolens változathoz képest 

gyakrabban és korán okoz tüneteket, rendszerint azonnal kezelni kell. E betegek megfelelı 

kezelés nélkül gyorsan, akár 1-2 hónapon belül is kritikus állapotba kerülhetnek. Azonban ezek 

a limfómák igen jól reagálnak a kezelésre és nagyobb valószínőséggel gyógyíthatók meg, mint 

az indolens non-Hodgkin limfómák. Agresszív non-Hodgkin limfómában az esetek 40-75%-

ában érhetı el teljes gyógyulás. Akik nem gyógyulnak meg, sok esetben tünetmentessé válnak. 

A limfómákat kemoterápiával, immunterápiával, sugárkezeléssel, vagy ıssejt beültetéssel 

gyógyítják. 

A legújabb kezelési lehetıség, amely új mérföldkövet jelentett a limfóma kezelésében és 

melyet hazánkban is alkalmaznak, az immunterápiának az a formája, mely a daganatos 

nyiroksejtek ellen kifejlesztett ellenanyaggal, néha ehhez kapcsolt gyógyszerrel, vagy izotóppal 

a gazdaszervezet érdemi károsítása nélkül csak a limfóma sejteket pusztítja el18. Az utóbbi 4-5 

évben ez a jól tolerálható immunterápia a standard kezelés részévé vált. 
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II/4.  A daganatkemoterápia 

 

Napjainkban a sebészeti beavatkozások és a sugárterápia mellett egyre nagyobb szerepet játszik 

a kemoterápia a rosszindulatú daganatok kezelésében. Ez joggal tulajdonítható annak, hogy 

míg a sebészeti beavatkozás és a sugárterápia direkt módon hat a tumorra, a kemoterápia az 

egész szervezetet érinti, és nagy hangsúlyt fektet a mikrometasztázisok kezelésére. Így a direkt 

módszerek és a velük együtt alkalmazott kemoterápia jól kiegészítik egymást, bár tökéletes 

megoldást nem jelentenek. A kemoterápia alkalmazhatóságát azonban megnehezíti a gyógyszer 

rezisztencia gyors ütemő kialakulása és az elkerülhetetlen mellékhatások. 

Az alkalmazott kemoterápiás szerek hatásmechanizmusuk alapján csoportosíthatók. Ily módon 

négy fıcsoportot különböztetünk meg: 

� Mitotikus inhibitorok  – a sejtosztódás M fázisában hatnak 

� DNS replikáció inhibitorok – fıként a sejtosztódás S fázisában hatnak 

� Fotoérzékenyítık 

� Egyéb anyagok 

 

A Mitotikus inhibitorokat további két csoportra oszthatjuk, a mikrotubulusok 

összeszerelıdését gátló szerek, és a mikrotubulusok szétszerelıdését gátló szerek csoportjára. 

Az elıbbiekhez a vinka alkaloidok, az utóbbi csoporthoz a taxánok tartoznak. 

A DNS replikáció inhibitorait három csoportra oszthatjuk: 

� DNS antimetabolitok, a sejtosztódás S fázisában hatnak, ide tartoznak a fólsav 

antimetabolitok (pl.: Metotrexát, Pemetrexed), a purin (pl.: Merkaptopurin), pirimidin 

(pl.: 5-fluorouracil) és a Deoxiribonukleotid antimetabolitok (pl.: Hidroxiurea).  

� Topoizomeráz inhibitorok, melyek szintén a sejtosztódás S fázisában hatnak, ebbe a 

csoportba tartoznak például az antraciklinek (pl.: Daunomicin). 

� DNS-sel keresztkötést kialakító sejtosztódást gátló szerek, mely vegyületek nem 

sejtciklus specifikusak (pl.: Nitrogén mustárok, Platinok - Ciszplatin)  
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A fotoérzékenyítık csoportjába tartozik a D-Aminolevulinsav. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig az „egyéb anyagok” csoportba tartoznak a különbözı enzim 

inhibitorok és receptorantagonisták. 

Kutatásaim során a fólsav antimetabolitokhoz tartozó Metotrexáttal és az antraciklinek 

családjába tartozó Daunomicinnel dolgoztam, így ezen hatóanyagokat és farmakológiájukat 

részletesen is tárgyalom. 

 

II/5. A Metotrexát (Mtx) és farmakológiája 

 

A Metotrexát ((S)-2-(4-(((2,4-diaminopteridin-6-il)metil)(metil)amino)benzamido) pentánsav) 

(1. ábra) pteridinbıl, p-amino-benzoesavból és L-glutaminsavból álló fólsavszármazék. 

Hatását tekintve antimetabolit és antifolát hatóanyag, melyet tumor terápiában (akut limfoid 

leukémia19-21, meningealis leukémia22, non-Hodgkin limfóma23-25, fej-nyaki26-, petefészek27-, 

méhnyak28-, gyomor29,30-, vastagbél31-, here32-, emlırák33, oszteoszarkóma34, koriokarcinóma35 

és egyéb trofoblaszt tumorok36, hörgı tumorok37 kezelésére), autoimmun betegségek 

(rheomatoid arthritis38-40 és súlyos, terápia rezisztens psoriasis) és Leishmania41, 42  

gyógyítására használnak. 
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1. ábra: Metotrexát 
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A Metotrexát egyike volt azoknak a bioaktív molekuláknak, melyeket elsı ízben kapcsoltak 

természetes és szintetikus makromolekulákhoz43,44. A Mtx glutaminsav részletének 

karboxilcsoportjai felhasználhatók kovalens kötés kialakítására, így könnyen megvalósítható a 

makromolekulákhoz történı kapcsolása. A kapcsolás során racemizáció léphet fel. A γ- és α-

karboxilcsoporton keresztül kapcsolódó izomereken kívül az utóbbi izomer racemátja is 

képzıdhet, tehát a D-glutaminsav egységet tartalmazó variáns. Ezek a komponensek kisebb 

peptidkonjugátumok esetén HPLC segítségével elválaszthatók. Irodalmi adatok alapján45,46, a 

γ–karboxil kötött Mtx nagyobb biológiai hatást (in vitro tumorellenes hatást) mutat. Ez azzal 

magyarázható, hogy a Mtx molekula α–karboxilcsoportján keresztül kötıdik a DHFR 

enzimhez, így fejti ki enzimgátló hatását. Ezek alapján elınyösebb, ha a citosztatikumot a 

glutaminsav γ-karboxilcsoportján keresztül kapcsoljuk a peptidkonjugátumokhoz. 

Hatásmechanizmusát tekintve kis koncentrációban gátolja a dihidrofolát reduktáz (DHFR) 

enzimet. A gátlás jelentıségét az adja, hogy az aminosavak és nukleotidok anyagcsere 

folyamataiban folinsav származékok vesznek részt. Mtx hatására (10-8-10-7 M extracelluláris 

Mtx koncentráció) felhalmozódnak a metabolikusan inaktív, oxidált állapotú folátok, mely 

következtében megszőnik a timidilsav és a purinok képzıdése. A purinanyagcsere zavara 

következtében sejtpusztulás lép fel. A módszer azért hatékonyabb tumorsejtek esetén, mert 

azok nagyobb mértékben igénylik a fólsavat, mint a normális sejtek. 

A Metotrexáttal szembeni rezisztenciának több oka lehet, pl.: 

� Sejtek Mtx felvételének csökkenése 

� DHFR enzim megváltozott szerkezete 

� DHFR mennyiségének megnövekedése 

A Mtx farmakokinetikáját tekintve kis koncentrációban per os adagolást követıen rendkívül jól 

szívódik fel a vékonybélbıl, nagyobb dózisok esetén azonban az intravénás adagolást 

alkalmazzák. 

A Mtx klinikai alkalmazása rendkívül sokrétő. A koriokarcinómás betegségekben a 

Metotrexátos kezelés 75%-os gyakorisággal gyógyuláshoz vezet és jól használható a 

gyermekkori akut limfoid leukémia gyógyítására is.  

A hatások mellett azonban mindig számolnunk kell a mellékhatásokkal is. A leggyakoribb 

mellékhatások fekélyes szájnyálkahártya gyulladás, fehérvérsejtszám csökkenés, hányinger, 
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hasi diszkomfort érzés. Egyéb mellékhatások: kötıhártya irritáció, rossz közérzet, gyengeség, 

láz, szédülés, fertızésekkel szembeni csökkent ellenálló képesség. Az egyes szervrendszereket 

érintı mellékhatások a következık: 

Kültakaró: bırviszketés, fényérzékenység, pigment változások, diffúz bırvérzés, 

hajszálértágulat, acne furunculosis.  

Vérképzırendszer: A csontvelı károsodás leggyakrabban fehérvérsejtszám csökkenés 

formájában jelenik meg, de trombocitopénia, anémia, vagy ezek bármely kombinációja is 

elıfordulhat. Fertızés, szepszis és különbözı helyeken vérzések léphetnek fel.  

Gasztrointesztinális rendszer: Nyálkahártyagyulladás elıfordulhat. A Mtx bélnyálkahártyára 

kifejtett hatása felszívódási zavarokhoz, illetve toxikus vastagbél tágulathoz vezethet. 

Hányinger, anorexia, hányás és/vagy hasmenés is elıfordulhat. 

Máj: Májenzimek szintjének jelentıs emelkedésében megnyilvánuló májkárosodás, akut 

májzsugor, nekrózis is felléphet, általában hosszantartó alkalmazás esetén. 

Urogenitális rendszer: Veseelégtelenség követheti a Metotrexát nagy dózisú alkalmazását. 

Hüvelygyulladás (fekélyes), hólyaghurut, vérvizelés, vesebántalom is elıfordulhat. 

Légzırendszer: Ritkán akut vagy krónikus tüdıgyulladás jelenhet meg. Nagy dózis 

alkalmazása után a mellhártya fájdalmáról és megvastagodásáról számoltak be. 

Központi idegrendszer: Fejfájás, álmosság, látászavar léphet fel. Alacsony dózisú Metotrexát 

kezelés után átmeneti, enyhe kognitív funkciózavarról, hangulatváltozásról, nagy dózisok adása 

után szokatlan koponyatáji érzésekrıl számoltak be. 

Mindezek alapján belátható, hogy bár a molekula hatásos citosztatikum, de mellékhatásait 

tekintve igen veszélyes hatóanyag. Kutatásaim során ezen mellékhatások kiküszöbölésére és 

hatásának fokozására építettem be a hatóanyagot biokonjugátumokba. 

 

II/6. A Daunomicin (Dau) és farmakológiája 

 

Munkám során a Mtx-tal elvégzett kísérletek eredményeit felhasználva, az igen hatásosnak 

bizonyult konjugátumokban a Metotrexátot, egy, az elızınél hatásosabb citosztatikumra, a 

Daunomicinre cseréltem.  
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A Daunomicin ((8S,10S)-8-acetil-10-[(2S,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metil-oxán-2-il]oxi-

6,8,11-trihidroxi-1-metoxi-9,10-dihidro-7H-tetracén-5,12-dione) (2.ábra) az antraciklinek 

családjába tartozó kemoterápiás szer. Fizikai tulajdonságait tekintve vörös, szagtalan kristályos 

anyag, hidroklorid só formájában hozzák forgalomba. Legáltalánosabban egyes leukémiák 

kezelésére használják, mint akut mieloid vagy akut limfoid leukémia (AML47 és ALL48), illetve 

más citosztatikumokkal együtt állapot fenntartó kezelésben49. 
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2. ábra: Daunomicin 

 

Antitumor és antibiotikus hatását elıször DiMarco és munkatársai írták le, amikor a Dau 

hatását vizsgálták különbözı tumoros sejtvonalakon50-53. Megállapították, hogy a Dau képes 

kötıdni a DNS-hez54, és a kötıdést követıen a DNS szintézis gátlása révén fejti ki hatását55. 

Hatásmechanizmusát tekintve a Dau úgy pusztítja el a sejtet, hogy a sejtmagba jutva 

keresztkötést alakít ki a DNS kettıs spirál láncai között, befolyásolhatja a DNS-szálak 

szeparációját és a helikáz aktivitását, így gátolja a transzkripciót RNS-re, DNS-re, különösen 

az rRNS-re és gátolja a DN-ázok mőködését is. 

Mint minden gyógyszer, így a Dau is okozhat mellékhatásokat56. A különbözı 

szervrendszereket érintı nemkívánatos hatásokat az alábbiakban soroltam fel: 

Fertızı betegségek és parazitás fertızések: szepszis (vérmérgezés)/szeptikémia, szeptikus sokk 

(teljes keringés összeomlása). 

Vérképzıszervi és nyirokrendszeri betegségek: anémia (vérszegénység) 

Immunrendszeri betegségek: allergia (túlérzékenységi reakciók),  



 25

Anyagcsere- és táplálkozási betegségek: kiszáradás. Akut hiperurikémia (húgysav 

felszaporodása a vérben), amely vesefunkció károsodással járhat. 

Szívbetegségek: szívizombántalmak, melynek jellemzıi: diszpnoé (nehézlégzés), cianózis 

(nyálkahártyák lilás elszínezıdése), perifériás és szíveredető ödéma, májmegnagyobbodás, víz 

felgyülemlése a hasüregben, mellhártyavizenyı és pangásos szívelégtelenség, szívbelhártya 

rostos elfajulása, a szívizom vérellátási zavara (angina) és szívizom infarktus, 

szívburok/szívbelhártya gyulladás, szapora és szabálytalan szívverés (tahiaritmiák). 

Érrendszeri betegségek: kipirulások, vérzés, sokk. 

Légzırendszeri, mellkasi és mediasztinális betegségek: szöveti oxigénhiány. 

Emésztırendszeri betegségek: hasi fájdalom, hasmenés, nyelıcsıgyulladás, nyálkahártya-

gyulladás, émelygés és hányás. 

A bır és a bır alatti szövetek betegségei: kopaszság, kontakt dermatitisz (bırgyulladás), bırpír, 

a besugárzott bır túlérzékenysége (besugárzást visszaidézı reakció), viszketés, bırkiütés, 

bırben és körömben festék felhalmozódás, csalánkiütés. 

Vese- és húgyúti betegségek: a vizelet vörös elszínezıdése. 

A Daunomicint a káros mellékhatások kiküszöbölése és a terápiás dózis emelése céljából 

különbözı (célfelismerı egységet tartalmazó vagy nem tartalmazó) hordozókhoz konjugálják57-

61, vagy liposzómákba zárják62 [DaunoXome®]. 

 

II/7. A hatóanyag célsejtbe juttatása – CDT (kemotaktikus hatóanyag 

célbajuttatás) 

 

A sejtek állandó kölcsönhatásban vannak környezetükkel, melybıl anyagokat vesznek fel és 

adnak le. A sejt és környezete közötti kapcsolat fenntartására az evolúció során bonyolult 

jelrendszer alakult ki, mely lehetıvé tette a sejt válaszát a környezetében történt változásokra. 

A jelrendszer elemei a ligandumok (jelmolekulák), a receptorok (jelfelfogó rendszerek), az 

intracelluláris közvetítı molekulák és a célmolekulák. Sejtfelszíni receptorokhoz kötıdve 

fejtik ki hatásukat egyes hormonok, kemotaktikus anyagok, lektinek és számos más molekula. 

A szteroid hormonok (ösztrogén, kortikoszteroidok, stb.) nem receptor mediált endocitózissal 

jutnak be a sejtbe, receptoruk a magban, vagy a citoplazmában lokalizálódik. A 

peptidhormonoknak általában sejtfelszíni receptoruk van (pl.: inzulin). 
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Attól függıen, hogy a receptor hol lokalizálódik, a ligandum-receptor kölcsönhatás által 

beindított válaszreakció más-más mechanizmussal mehet végbe. A sejtfelszíni receptorok, 

integráns membránfehérjék, melyek csak közvetett kapcsolatban vannak a célmolekulákkal; 

míg a plazmában lokalizálódó receptorok közvetlen kapcsolatba léphetnek a célmolekulákkal. 

A sejtfelszíni receptorok a jelátvitel mechanizmusa szerint négy csoportba oszthatók: 

� Ioncsatorna receptorok 

� G-proteinhez kapcsolt receptorok 

� Enzimaktivitással rendelkezı receptorok 

� Enzimhez kapcsolt receptorok 

� Koreceptorok  

Számos molekula a fent említett jelrendszer segítségével receptor mediált endocitózissal tud 

bejutni a sejtbe. Bizonyos molekulák internalizációja azonban fagocitózishoz (sejt-evés) vagy a 

pinocitózishoz (sejt-ivás), az endocitózis két másik típusához köthetı, mely mechanizmusok 

nem feltétlenül receptor mediáltak. Vannak molekulák, melyek nem endocitózissal jutnak be a 

sejtbe, hanem egyszerően átdiffundálnak a membránon (kis poláris vagy apoláris molekulák, 

pl.: szterán vázas hormonok). Ezek közül az internalizációs útvonalak közül hatóanyag 

(citosztatikum) célbajuttatására a receptor mediált endocitózist célszerő felhasználni, így 

specifikussá téve a tumorellens szer feldúsulását a tumorsejtben. Ezt a specifikus célsejtbe 

juttatást megkönnyíti a tumoros sejtek azon tulajdonága, hogy felszínükön egyes 

tumorspecifikus illetve tumor-asszociált receptorok túltermelıdnek. 

A citosztatikum receptoron keresztüli internalizációjához egyrészt szükség van egy célbavivı 

szekvenciára (pl.: receptor ligandumra), mely a tumorellenes szer specifikus sejtbejuttatásáért 

felelıs, másrészt egy hordozó molekulára (mely lehet liposzóma, ciklodextrin, peptid, fehérje, 

vagy egyéb nem természetes polimer). Mivel a citosztatikum diffúzióval jut be a sejtekbe, mely 

egy nem specifikus folyamat, az egészséges sejtekre is toxikus, azonban hordozóhoz való 

kapcsolással biztosítható, hogy csak a tumoros sejtekben dúsuljon fel. Továbbá a hordozó 

molekula alkalmazása lehetıvé teszi egynél több hatóanyag molekula beépítését a vegyületbe. 

Bizonyos esetekben (pl. mozgásra képes tumoros sejtek esetén: leukémia, limfóma) elınyös 

lehet, ha a hordozó kemotaktikus aktivitással rendelkezik, vagy kemotaktikus aktivitással 

rendelkezı szekvenciát (célbavivı/ targetáló szekvenciát) tartalmaz. Így a kemotaxis jelenségét 
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kihasználva, mely egy receptorhoz kötött folyamat63-65, a citosztatikum receptor-mediált célba 

juttatása válik lehetıvé. A célzott sejtbejuttatásnak ezen formáját nevezzük kemotaktikus 

hatóanyag célbajuttatásnak (angolul: Chemotactic Drug Targeting – CDT)66-68. A kemotaxist 

mint jelenséget az alábbi fejezetben mutatom be részletesen. 

 

II/8. Kemotaxis 

 

A kemotaxis egy olyan jelenség, mely során a mozgásra képes sejtek (testi és ivarsejtek, 

baktériumok és egyéb egysejtőek,) a környezetükben oldott állapotban lévı kémiai anyag 

hatására, az anyag által kialakított koncentráció gradiensnek megfelelıen mozdulnak el. 

Alapvetı fontosságú jelenség például a baktériumok táplálékszerzésében, a biológiailag 

ártalmas anyagok elkerülésében, de meghatározó jelentıségő folyamat a soksejtő szervezetek 

számára is, mind a megtermékenyítés (a spermium ezzel a mechanizmussal közelíti meg a 

petesejtet), mind egyéb folyamatok (ld. gyulladásos folyamatok - neutrofil granulociták, 

makrofágok,  kemokinek által irányított mozgása69, vagy a daganatos sejtek vándorlása - áttét 

képzıdés70) során (3. ábra).  A kemotaxisnak két válfaja ismeretes, a pozitív kemotaxis, mely 

során a sejt a kémiai anyag, úgynevezett kemoattraktáns vegyület irányába mozdul el, és a 

negatív kemotaxis, mely során a sejt a kémiai anyag, úgynevezett kemorepellens vegyület 

hatására eltávolodik attól. A sejt elmozdulásának iránya függ a kemotaktikus aktivitással 

rendelkezı vegyület jellegétıl, az elmozdulás mértéke pedig a vegyület koncentrációjától. 

 

3. ábra: Kemotaxis pl. neutrofilek fertızésre adott válasza 

A prokarióták (körülhatárolt sejtmag nélküli élılények, pl.: baktériumok) és eukarióták (valódi 

sejtmaggal rendelkezı élılények) kemotaxisának mechanizmusa eltér egymástól. A 

prokarióták méretükbıl adódóan nem képesek koncentráció gradiens érzékelésére a sejt két 
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pólusa között, ezért folyamatos úszásukkal (egyenes vonalú úszás és bukdácsoló mozgási 

fázisok váltakozása) úgymond letapogatják a környezetüket, és ezt értékelik ki. A 

prokariótákkal ellentétben az eukarióták mérete már lehetıséget ad a koncentráció gradiens 

hatásos érzékelésére, amely receptoraik polarizált és dinamikusan változó eloszlásának 

köszönhetı. E receptorok kemoattraktánsok vagy kemorepellensek általi indukciója okozza a 

kemotaktikus hatású anyag irányába történı, illetve attól eltávolodó migrációt. 

Az eukarióta sejtek a kemotaktikus hatású molekulákat G proteinhez kötött, 7 transzmembrán 

receptoraik segítségével érzékelik. A kemotaxisért felelıs receptorok fı osztályainak 

ligandumai a formil-peptidek – formil peptid receptorok71,72; kemokinek – kemokin 

receptorok737475647677 és leukotriének – leukotrién receptorok78-81. Fentiek mellett azonban a 

membránban elhelyezkedı egyéb receptorok széles skálája (például tuftsin, aminosavak, 

inzulin, vazoaktív peptidek receptorai) képes a sejt migrációjára ható anyagok érzékelésére. 

A formil-peptidek bakteriális eredető di-, tri- és tetrapeptidek, melyek N-terminálisán 

formilcsoport (For) található. A baktériumok ezeket a molekulákat in vivo bocsájtják a 

környezetükbe vagy a sejtek szétesése során szabadulnak fel. A csoport legjellemzıbb tagja az 

N-formil-metionil-leucil-fenilalanin (For-MLF). A bakteriális eredető For-MLF a gyulladásos 

reakciók egyik kulcsfontosságú eleme, mely erıs kemotaktikus hatást fejt ki a neutrofil 

granulocitákra82, 83 és monocitákra. A For-MLF szekvenciában a metionin norleucinra való 

cseréje az analóg For-NleLF elıállításánál szintetikus szempontból egy rendkívül elınyös 

csere, mert így a metionin kedvezıtlen mellékhatásai (oxidáció, alkilezıdés) elkerülhetıek, 

ezen kívül számos esetben a biológiai hatást sem módosítja84, 85. 

A tuftsin (TKPR szekvenciájú tetrapeptid) és tuftsin analóg vegyületek szintén képesek 

sejtmigrációt indukálni86-88, a molekulák ismertetésére bıvebben a következı fejezetben térek 

ki. 

A Tetrahymena pyriformis a csillósok törzsébe, azon belül a Holotricha alosztályba, a 

Hymenostomatida rendbe, a Tetrahymenidae családba tartozik89. 

A Tetrahymena pyriformis eukarióta egysejtőeket (4. ábra) gyakran használják modell sejtként 

a kemotaxis vizsgálatokban90, mert membránszerkezetük és kemotaktikus vegyületek által 

generált válaszmechanizmusuk rendkívül hasonlít a többsejtő, magasabb rendő élılények 

sejtjeinek válaszmechanizmusaira91. E sejtekben is megtalálhatók és indukálhatók a 
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membránreceptorokhoz kötött szignalizáció alapvetı másodlagos hírvivı molekulái, a c-

AMP92-, a foszfatidil-inozitol93-  és a Ca2+ - kalmodulin rendszer94. 

 

4. ábra: Tetrahymena pyroformis 

A kemotaxis tanulmányozása céljából (a csillós egysejtőeken kívül) gyakorta vizsgált modell 

sejtek még pl. a THP-1 és MonoMac6 humán monocita leukémiás sejtvonalak (5. ábra).  

A B

 

5. ábra: MonoMac6 (A) és THP-1 (B) sejtvonalak  

 

II/9. Tuftsin és receptora 

 

A tuftsin, egy természetben elıforduló tetrapeptid (Thr-Lys-Pro-Arg), melyet elsı ízben Najjar 

és Nishioka azonosítottak 1970-ben az amerikai Tufts Egyetemen95. Errıl az egyetemrıl kapta 

a molekula a nevét. A tuftsin egy immunológiailag aktív tetrapeptid, mely az immunglobulin G 

nehéz lánc Fc doménjének enzimatikus hasítása során keletkezik. Ez a folyamat elsıdlegesen a 

lépben megy végbe. A tuftsin biológiai aktivitása elsısorban az immunrendszer funkciójához 

kapcsolódik96-98. A legújabb kutatási eredmények alapján elmondható, hogy a tuftsin vagy 

tuftsin-szerő molekulák sokrétő stimuláló hatást fejtenek ki az immunsejtek egy részére (pl. 

makrofágok) beleértve a megnövekedett kemotaktikus aktivitást, fagocitózist vagy a fokozott 

antigén prezentáló készséget99-101. Ezen felül a tuftsin idegrendszerre kifejtett hatását is leírták 
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már. A molekula analgéziát indukál és gátolja az axon-regenerációt. Az irodalomban talált 

adatok alapján immunrendszer mediált antitumor hatása is van102.  

A közel 40 éve felfedezett tuftsin molekula receptora és hatásmechanizmusa sokáig nem volt 

ismert. Bár Najjar és munkatársai 1986-ban izolálták a tuftsin receptorát, de ekkor még nem 

tudtak sokat errıl a receptorról103. Ma már tudjuk, hogy ez a receptor a Neuropilinek családjába 

tartozó 120 kDa tömegő Neuropilin-1, mely a nem tirozin kinázokhoz tartozó ko-receptor (6. 

ábra). A Neuropilinek ko-receptorai a vaszkuláris endoteliális növekedési faktoroknak 

(VEGF), ennek következtében szerepük van a keringési rendszer fejlıdésében és a 

tumorképzıdés folyamatában, mert a VEGF fontos szerepet játszik az angiogenezisben. Mivel 

az angiogenezis elengedhetetlen a tumorfejlıdés során, és a VEGF kötıdése a Neuropilinhez 

elindítja ezt a folyamatot, ezért a Neuropilinek megnövekedett expressziója hozzájárul 

bizonyos tumoros megbetegedések kialakulásához (pl. prosztata-, emlı-, vastagbélrák) és 

növeli a mortalitást az akut mieloid leukémia esetén104.  

A Neuropilinek 5 extracelluláris domént tartalmaznak, melyeket egy transzmembrán régió és 

egy rövid citoplazmatikus farok követ. Az extracelluláris régió 2 N-terminális CUB (C1r/C1s, 

uEGF, bone morphogenetic protein) domént (más néven a1 és a2), 2 CFH (coagulation factor 

V/VIII homology) domént (más néven b1 és b2) és egy MAM (meprin, A5, and µ-

phosphatase) domént (más néven c) tartalmaz. A 42-44 aminosavat tartalmazó citoplazmatikus 

faroknak önmagában nincs katalitikus aktivitása, de kötıhelyet biztosít a Neuropilin-1 kötı 

fehérjék számára, melyek a kötıdést követıen jelátviteli útvonalat indítanak be.105 

Neuropilin-1                Neuropilin-2

b1

b2

b1

b2

Neuropilin-1                Neuropilin-2Neuropilin-1                Neuropilin-2

b1

b2

b1

b2

 

6. ábra: A tuftsin (zöld nyíl) és a heparin (sárga nyíl) kötıhelye a Neuropilinek b1 és b2 

doménjén 
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Mind a humán tuftsin (TKPR), mind pedig az antagonista TKPPR specifikusan kötıdik a 

Neuropilin-1-hez (ez utóbbi négyszer nagyobb affinitással), így megakadályozza a vaszkuláris 

endoteliális növekedési faktor (VEGF) kötıdését a receptorhoz.  

Doktori munkám során tuftsin-analóg tetramereket alkalmaztam biokonjugátumaimban 

hordozó molekulaként (OT20, Tp20), valamint egyes konjugátumokban célbajuttató 

szekvenciaként is106. 

A hordozómolekulák (OT20 és Tp20) 20 aminosavból álló oligotuftsin származékok (ahol a T 

a tuftsin elnevezésre utal, a 20 pedig a peptidet felépítı aminosavak számára), melyek négyszer 

ismétlıdı Thr-Lys-Pro-Lys-Gly (OT20), illetve Thr-Lys-Pro-Pro-Arg (Tp20) szekvenciákból 

épülnek fel. 

Az OT20 hordozómolekulát és az azt felépítı pentapeptid szekvenciát tartalmazó más 

oligomereket (OT10, OT30, OT40) 2003-ban az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban 

Dr. Mezı Gábor és munkatársai fejlesztették ki annak reményében, hogy az 

immunfolyamatokra kedvezı hatású tuftsin biológiai tulajdonságait98, 101 megtartó hordozó 

molekulához jutnak106. A Thr-Lys-Pro-Lys szekvenciából, azaz a kutyában elıforduló tuftsin 

analógból indultak ki, melynek immunreaktivitása nagymértékben hasonlít a humán (Thr-Lys-

Pro-Arg) megfelelıjéhez. A hosszabb oligopeptidek fragmenskondenzációval való 

felépítéséhez szükségessé vált még egy glicin beépítése, hogy a racemizáció kiküszöbölhetı 

legyen, valamint további elıny lehet, hogy a TKPRG molekula fokozott immunstimuláló 

hatással rendelkezik107. Az elıállított oligotuftsin molekulák azon felül, hogy jól jellemezhetı 

molekulák, nem toxikusak és nem viselkednek antigénként, ugyanakkor immunstimuláló és 

kemotaktikus aktivitással rendelkeznek, továbbá igen jó a vízoldékonyságuk. A vegyületek 

közül az OT20 molekula mutatta a legnagyobb immunstimuláló aktivitást106. 

A Tp20 hordozó egy Thr-Lys-Pro-Pro-Arg szekvenciákból álló tetramer. A szerkezetbıl jól 

látható hogy a humán tuftsintól (Thr-Lys-Pro-Arg) egyetlen aminosavban különbözik, 

méghozzá egy láncközi prolinnal van meghosszabítva. Az irodalmi adatokra támaszkodva, 

miszerint a TKPPR szekvencia négyszer nagyobb affinitással kötıdik a Neuropilinhez, mint a 

humán tuftsin103, a Tp20 hordozót magam fejlesztettem ki.  
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II/10. Peptidszintézis 

 

Doktori munkám során peptidalapú biokonjugátumokat szintetizáltam, így alapvetı 

fontosságúnak tartom, hogy a szilárdfázisú peptidszintézis alapjait is bemutassam. 

A szilárdfázisú peptidszintézis alapjait 1963-ban Robert Bruce Merrifield fektette le108, melyért 

1984-ben megkapta a Nobel-díjat. A szilárdfázisú szintézis módszerrel lehetıvé vált a peptidek 

gyors elıállítása. Az eljárás lényege a következı: a funkciós csoporttal ellátott finomszemcsés 

szilárd hordozóhoz - ami általában polisztirol-divinilbenzol (1-2%) kopolimer - a kívánt 

szekvenciának megfelelı aminosavszármazékokat sorra a C-terminális felıl az N-terminális 

irányába haladva egymáshoz kapcsoljuk, majd a szintézis befejeztével a kész peptidet 

eltávolítjuk a gyantáról. Az egyes szintetikus lépések után nincs mód arra, hogy a peptideket 

tisztítsuk, ezért a módszer alkalmazása során törekedni kell arra, hogy a reakciók lehetıleg 

100%-ban lejátszódjanak. Ezért az alkalmazott reagensekbıl nagy felesleget használunk, így pl. 

a kapcsolandó aminosavszármazékokból, kapcsolószerekbıl általában 3-10 ekvivalens 

mennyiséget alkalmazunk a gyantakapacitásra számolva. Mivel ilyen reagensfeleslegek mellett 

nemcsak az amin-nukleofil, hanem más oldallánc funkcióscsoportok is reagálhatnak, ezeket 

szintén védeni kell az egyértelmő reakciók elérése érdekében. A reagensek feleslegét egyszerő 

szőréssel el tudjuk távolítani a gyanta mellıl. A szilárdfázisú peptidszintézisnél a 

karboxilterminális védelmét a gyanta biztosítja. 

Számos kutatócsoport próbálkozott az oldatfázisú szintézisek szilárdfázisra való átvitelével, 

különféle linker- és védıcsoport-lehasítási módszereket kifejlesztve, hogy kiszélesítsék a 

szilárdfázisú kémiára alkalmas vegyületek skáláját. Végül két alapvetı módszer vált elterjedtté, 

a Boc/Bzl109 és az Fmoc/tBu110, 111 stratégia. Legfıbb különbség közöttük a hasítások során 

alkalmazott reagensek.  

Boc/Bzl stratégia 

Ennél a stratégiánál a szintetizálandó peptidet alkotó aminosavszármazékok Nα-terminálisát 

Boc-csoport, az aminosavak oldalláncát pedig fıleg Bzl típusú csoportok védik (7. ábra).  A 

Boc technikánál a növekvı peptidlánc N-terminális végrıl a Boc-védıcsoport lehasítása enyhe 

savas körülmények között (TFA) zajlik, azonban a végsı, gyantáról való hasítás, valamint a 

védıcsoportok lehasítása az aminosavak oldalláncairól erıs savas (pl. HF) körülmények között 
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végezhetı112 (8. ábra). A HF-os hasításokhoz speciális berendezés szükséges. A teljesség 

igénye nélkül a munkám során alkalmazott védıcsoportokat az alábbi ábrákon mutatom be: 

(a) 

O

O CH3
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 (b)                                                            (c) 
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7. ábra: (a) Az amino-védelemre használt terc-butiloxikarbonil (Boc) védıcsoport; Boc 

technikánál alkalmazott olodallánc védıcsoportok; (b) benzil (Bzl) (Ser, Thr és Tyr oldallánc 

védelmére); (c) 2-klórbenziloxikarbonil (ClZ) (Lys oldallánc védelmére); (d) tozil (Tos)(Arg 

oldallánc védelmére) 
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8. ábra: Boc/Bzl stratégia 
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Fmoc/ tBu stratégia  

Az Fmoc/tBu technikánál a szintetizálandó peptidet alkotó aminosavszármazékok Nα-

terminálisát Fmoc-csoport, az aminosavak oldalláncát pedig fıleg tBu és Trt típusú csoportok 

védik (9. ábra).  A növekvı peptidlánc Nα-terminális végérıl az Fmoc-csoport eltávolítása 

kíméletes, bázikus körülmények között (szerves szekunder aminok, pl. piperidin, DBU, TBAF 

vagy DEA) megy végbe113-115. A végsı, gyantáról való hasítás, valamint a védıcsoportok 

lehasítása az aminosavak oldalláncairól enyhébb savas körülmények között (TFA) végezhetı 

(10. ábra). A teljesség igénye nélkül, csak a munkám során alkalmazott védıcsoportokat az 

mutatom be az alábbi ábrán: 

 (a) 

O

O

R

 

(b)                                   (c)                                   (d) 

                 

CH 3 C

CH3

CH3                      

S

O

O

CH3

CH3CH3

O
CH3

CH3

 

 

9. ábra : (a) Az amino-védelemre használt 9-fluorenilmetoxikarbonil (Fmoc) védıcsoport; 

Fmoc technikánál alkalmazott oldallánc védıcsoportok: (b) tritil (Trt) (Cys, Asn, Gln és His 

oldallánc védelmére); (c) terc-butil (tBu) (Ser, Thr és Tyr oldallánc védelmére); (d) 2,2,4,6,7-

pentametil-dihidrobenzofurán-5-szulfonil (Pbf) (Arg oldallánc védelmére) 
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10. ábra: Fmoc/tBu stratégia 

Egyszerő szekvenciáknál a Boc/Bzl, míg bonyolultabb szekvenciáknál és savra vagy 

oxidációra érzékeny aminosavak alkalmazásánál az Fmoc/tBu technikát használjuk (ez 

természetesen a laboratóriumi felszereltségtıl és a kialakult gyakorlattól is függ). Bár az 

Fmoc/tBu technika kevesebb lépést tartalmaz (itt nincs szükség semlegesítésre), mégis az 

aminosavszármazékok költsége miatt drágább módszer, mint a Boc/Bzl technika. Automata 

szintetizátorok ma már mindkét stratégiára léteznek, bár az egyszerőbb, olcsóbb készülékek 

csak az Fmoc/tBu stratégia esetén alkalazhatók. Ezért számos kutatócsoportban alkalmaznak 

még manuális technikát, elsısorban a Boc/Bzl stratégiára. 

Szilárd hordozó 

Szilárdfázisú peptidszintézisrıl lévén szó, elengedhetetlen pár szót szólni a hordozó 

polimerekrıl. A hordozó polimerrel szembeni elvárások, hogy tartalmazzon funkcionalizálható 

részt, a kialakított peptid-polimer kötés a szintézis végén hatékonyan hasítható legyen, fizikai 

behatásokra és szintézis körülményie között stabil maradjon, valamint megfelelıen duzzadjon, 

hogy az épülı peptidlánc az oldószerek és a reagensek számára jól hozzáférhetı legyen.  

A szilárd hordozó peptidszintézishez való kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a 

peptidet milyen stratégiával kívánjuk felépíteni (Boc vagy Fmoc). Mindkét stratégiánál számos 

lehetıséget dolgoztak ki a peptid és a gyanta közötti kapcsolat kialakítására, amelyek 

segítségével szabad karboxil- (-COOH) vagy amid C-terminálisú peptidekhez (-CONH2) 

juthatunk. Az alábbi két ábrán C-terminális peptidamidok elıállítására alkalmas gyantákat 

mutatok be Boc és Fmoc szintézisekhez, melyeket magam is használtam a munkám során. 
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11. ábra: 4-metil-benzhidrilamin (MBHA) gyanta - Boc szintézishez 

 

 12. ábra: Rink-Amid MBHA gyanta - Fmoc szintézishez 

 

 

Kapcsolási eljárások a szilárdfázisú peptidszintézisben 

 

A peptidkötést a gyantához kötött szabad N-terminálisú aminosav vagy peptid és a 

karboxilcsoportján aktivált és aminocsoportján védett aminosavszármazék között alakítjuk ki. 

Az aktivált aminosavszármazék elıállítható a kapcsolási reakció elıtt, de in situ, 

kapcsolóreagensek segítségével is. Az in situ aktív észter elıállításakor leggyakrabban használt 

reagensek a karbodiimidek, pl. az N,N’-diciklohexil-karbodiimid (DCC) vagy az N,N’-

diizopropil-karbodiimid (DIC) és az 1-hidroxi-benzotriazol (HOBt). Az elsı lépésben kialakuló 

O-acil-izourea köztes termék reagál az 1-hidroxi-benzotriazollal in situ aktív észtert 

eredményezve, és ez acilezi a szabad aminocsoportot, (13. és 14. ábra)116. Melléktermékként 

N,N’-diciklohexil-urea vagy N,N’-diizopropil-urea képzıdik. Ezen kívül foszfónium és 

urónium típusú kapcsolóreagensekkel is aktiválhatjuk az aminosavakat. Ilyen kapcsolóreagens 
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például a benzotriazol-1-il-oxi-trisz-dimetilaminofoszfónium hexafluoro-foszfát (BOP)117 (13. 

ábra). Az aminosav benzotriazol-észtere az acilezı reagens a kapcsolási reakció során.  

Az in situ aktív észter kialakulásának lépéseit a 14. ábrán mutatom be.  

 

                                  (a)                                                                   (b) 

N

N

N

OH                               

N

N

N

O

P+

(CH3)2N
N(CH3)2

N(CH3)2

PF6
-

 

13. ábra: (a) 1-hidroxi-benzotriazol (HOBt), (b) benzotriazol-1-il-oxi-trisz-

dimetilamino-foszfónium hexafluorofoszfát (BOP) 

 

 

 

14. ábra: In situ aktív észter kialakítása 
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Kapcsolási reakciók követése 

 

A kapcsolási és Nα-védıcsoport hasítási reakciók követése sokféleképpen történhet. A 

legelterjedtebb módszerek a ninhidrin118-, az izatin119- és a brómfenolkék-próba120, melyek 

szabad amino-, illetve iminocsoportok jelenlétét színreakcióval jelzik. Az izatin- és a ninhidrin-

tesztnél lejátszódó színreakció a 15. ábrán látható. 

NH

O

O

O

OH

OH

O

2 + NH2-R

O

OH
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O

O

kék  2(570nm)

O-

OH

N
+

Pro esetén:

ninhidrinnel sárga

sárga
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15. ábra: A ninhidrin- és az izatin-teszt 
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II/11. Apoptózis vizsgálat 

 

Apoptózis és nekrózis 

A nekrózis egy szerv, szövet sejtjeinek nem programozott sejthalálát jelenti, az apoptózissal 

ellentétben, amely programozott sejthalált jelent. 

A nekrózist alapvetıen két folyamat indíthatja el, a sejt enzimatikus úton történı lebomlása és 

a fehérjék denaturációja. A fehérjék kicsapódása miatt a citoplazmában vakuólák keletkeznek 

és a glikogén mennyisége csökken, valamint a sejtmembrán károsodása miatt egyes enzimek 

mennyisége a szérumban megemelkedik. 

A sejtmag szerkezete is jelentısen megváltozik. 

� a DNS-t lebontják az alacsony pH miatt aktiválódó DNS-bontó enzimek 

� a sejtmag zsugorodik 

� az összetömörült sejtmag fragmentálódik 

Apoptózist kiváltó jel származhat magától az érintett sejttıl, a sejt környezetébıl, illetve az 

immunrendszer sejtjeitıl.  

A sejthalál fontos feladatot lát el a rákos folyamatok megakadályozásában. Ha a sejt nem képes 

az apoptózisra, akkor korlátlan szaporodásnak indul, tumort képezhet.  

Az apoptózist különbözı szignálok indíthatják be és vezérelhetik. Ezek a szignálok lehetnek 

extracelluláris, és intracelluláris molekulák; ennek alapján létezik intrinszik (belsı) és 

extrinszik (külsı) szignál, ez utóbbi sejtmembrán receptor indukálta útvonal. Ahogy a 

nekrózist, úgy az apoptózist is jellegzetes, ám a nekrózistól eltérı változások kísérik: 

� A kromatinállomány kondenzálódik és a sejtmaghártyához tapad 

� A citoplazma sejtmembrán hasadás nélkül zsugorodik 

� A sejt membránnal határolt csomagokba kerül, majd fagocitálódik  

� A sejt nem pukkad ki, nincs gyulladás 

Annexin V: Az apoptózis jelensége számos morfológiai tulajdonsággal jellemezhetı, ilyen 

például a sejtmembrán aszimmetriájának és egybefüggıségének elvesztése, a citoplazma és a 

sejtmag zsugorodása, avagy a DNS fragmentálódása. Mindezek közül az apoptózis egyik 

legkorábbi jele a plazmamembránt (PM) alkotó foszfatidil szerin (PS) átfordulása a 



 40

sejtmembrán belsı oldaláról annak külsı felére, így a PS kötıhelye az annexin V számára - 

mely egy 319 aminosavból álló antikoaguláns fehérje (Mw 35 kD) - elérhetıvé válik (16. 

ábra). Az apoptózis egyik legkorábbi jelensége e nagy affinitású, Ca2+ - függı kötıdés 

kimutatásával detektálható.121-124 

Mivel az annexin V könnyen kapcsolható kromofórt tartalmazó molekulához (FITC vagy PE), 

így a korai fázisú apoptózisban lévı sejtek kiválóan vizsgálhatók áramlási citometriával vagy 

más fluoreszcens módszerrel (mikroszkópia). 
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Ca2+ Ca2+Ca2+

Ca2+
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16. ábra: A PS átfordulása a membrán belı oldaláról a külsı oldalra; Annexin V 

kötıdése a PS-hez 

Mivel a PS transzlokáció nekrózis során is megfigyelhetı, az annexin V nem mondható az 

apoptózis kizárólagos markerének. Ezért gyakran más festék egyidejő használata is szükséges, 

ilyen festékek például a propídium jodid (PI).  

Propídium jodid (PI): A sejtmag morfológiája PI festéssel tehetı láthatóvá, mely életképtelen 

sejtek magját festi. Nekrózis és kései apoptózis során a membrán permeábilitása nı, így a PI be 

tud jutni a sejtbe, azonban élı, egészséges sejtek membránján nem tud áthatolni. A sejtbe jutott 

PI keresztkötést alakít ki a DNS bázispárjai között oly módon, hogy 1 PI molekula – 4-5 

bázispárt köt, valamint az RNS-hez is képes kötıdni. A kötıdéskor fluoreszcenciája 20-30-

szorosára növekszik.125 

A fenti két festék együttes használatával követhetı az apoptózis elırehaladása, az élı sejttıl, a 

korai majd kései apoptózison keresztül a sejtpusztulásig. Az élı sejtek Annexin V és PI 

negatívak, a plazmamembrán sértetlen, valamint PS transzlokáció nincs. Korai apoptózis során 

a sejtek Annexin V pozitívak, PI negatívak, bár a korai apoptózisban a PS transzlokáció 
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detektálható, a PM még mindig sértetlen. Kései apoptózis és nekrózis során, valamint a halott 

sejtekre jellemzı, hogy pozitívak mind Annexin V-re, mind pedig PI-ra, a PS transzlokáció 

detektálható és a PM permeábilissá válik. 
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III. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Doktori munkám célja az irányított tumorterápiában alkalmazható biokojugátumok elıállítása 

volt. A célsejtek, mozgásra képes tumorsejtek voltak így pl. leukémiás monocita sejtek. A 

szelektív célbajuttatás érdekében a konjugátumokkal olyan receptorokat kívántam megcélozni, 

amelyek a sejtek kemotaktikus aktivitásáért felelısek. Ezért a biokojugátumok célbajuttatásáért 

felelıs irányító molekulaként formil-peptideket (For-MLF, For-NleLF) illetve 

tuftsinszármazékokat (TKPR, For-TKPR, TKPPR, For-TKPPR, TKPKG, Ac-TKPKG) 

választottam. Az irodalomban jól ismert tumorellenes hatóanyagokat (Mtx illetve Dau) egy 

enzimlabilis távtartó egységen (GFLGC) keresztül terveztem a hordozó molekulákhoz 

kapcsolni (OT20 illetve Tp20). 

Vizsgálni kívántam: 

 

� Mtx kapcsolódási módjának (α- vagy γ-karboxilon keresztül kapcsolódó izomerek) 

hatását a konjugátumok biológiai hatékonyságára; 

� az irányító molekulák típusának hatását a konjugátumok kemotaxisára és sejtbejutására; 

� az irányító molekulák számának és pozíciójának hatását a biológiai rendszerekben; 

� a hordozó típusának hatását a biológiai aktivitásra; 

� a Metotrexát és Daunomicin kapcsolódásának hatását a citosztázisra, összehasonlítva a 

hatóanyag nélküli irányító egységet tartalmazó hordozóval 

� a két tumorellenes hatóanyag (Mtx és Dau) hatásbeli különbségét 

� a hatóanyagok felszabadulását 

 

A Mtx-ot tartalmazó konjugátumok és komponensek esetén szükségszerőnek találtam az 5(6)-

Karboxifluoreszcein (a továbbiakban CF) beépítését a Mtx helyére, így láthatóvá téve a 

molekulákat a fluoreszcens mikroszkóp illetve az áramlási citométer számára. Mivel a 
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sejtbejutást alapvetıen az irányítóegységeket tartalmazó hordozómolekula határozza meg, 

feltételeztem, hogy ez a változtatás nem befolyásolja érdemben a sejtbejutás mechanizmusát. 

Összesen 17 féle tumorellenes hatóanyagot és 7 féle CF-et tartalmazó biokonjugátumot 

kívántam elıállítani. Az elıállítandó citosztatikumokat tartalmazó konjugátumok a következık: 
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7. ábra: A tervezett  konjugátumok 

 

A Metotrexát tartalmú konjugátumok esetén a Mtx molekulát amidkötéssel kívántam kapcsolni 

a távtartó egységhez. A Daunomicin - aminooxi-ecetsavon (Aoa) keresztül - oximkötéssel való 

kapcsolását különbözı peptidekhez a kutatócsoportban már sikeresen megvalósították, így én is 

ezzel a módszerrel terveztem kapcsolni a hatóanyagot a távtartó egységhez. 
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A citosztatikumokat illetve CF-et tartalmazó biokonjugátumokat és komponenseiket 

szilárdfázisú peptidszintézissel terveztem elıállítani. Az elkészített konjugátumokat és a 

komponenseket három különbözı sejtvonalon (Tetrahymena pyriformis modell sejt, THP-1 és 

MonoMac6 humán leukémia sejtvonalak), számos biológiai kísérletben kívántam vizsgálni. 

Elsı lépésben a sejtek, konjugátumokra és komponenseire, mint kemotaktikus választ kiváltó 

molekulákra adott válaszát (kemotaxis vizsgálatok), majd ezen molekulák sejtbejutását 

(internalizációs vizsgálatok), valamint citosztatikus és apoptotikus hatását (MTT teszt és 

apoptózis vizsgálat) terveztem vizsgálni.  

Olyan biokonjugátumok elıállítása volt a célom, amelyek képesek a daganatos sejteket 

magukhoz vonzani, a sejtbe receptoron keresztül bejutni, majd a sejtbejutást követıen 

elpusztítani azokat, megközelítıleg azzal a hatékonysággal, mellyel egymagában az adott 

citosztatikum (Mtx vagy Dau) képes. Ehhez természetesen szükséges, hogy sejten belül a 

tumorellenes szer fel tudjon szabadulni a konjugátumból, és be tudja indítani azt a 

szignalizációs útvonalat, mely végül a sejt pusztulásához vezet. Mindezek alapján alapvetı 

fontosságú feladatnak bizonyult megállapítani, hogy megfelelı körülmények között valóban 

feszabadul-e a hatóanyag a konjugátumból, ezért terveztem olyan vizsgálatokat is, melyekben a 

megfelelı enzimet alkalmazva (Katepszin B) ezt igazolni tudom.  
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IV. KÍSÉRLETI RÉSZ 

 

IV/1. Anyagok 
 

Az aminosavszármazékok a Reanal Finomvegyszergyártól (Budapest, Magyarország) és a 

NovaBiochem cégtıl (Läufelfingen, Svájc) kerültek beszerzésre. Az MBHA (1,04 mmol/g 

gyantakapacitás) és Rink-Amid MBHA (0,67 mmol/g gyantakapacitás) gyanták szintén 

NovaBiochem termékek. A szintézisekhez szükséges reagenseket, adalékokat és egyéb 

vegyszereket [N,N’-diciklohexil-kabodiimid (DCC), N,N’-diizopropil-karbodiimid (DIC), N,N-

diizopropil-etilamin (DIEA), 1-hidroxi-benzotriazol  (HOBt), 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-

én (DBU), piperidin, trifluorecetsav (TFA) és hidrogénfluorid (HF), p-krezol, p-tiokrezol, 

tioanizol, fenol, 1,2-etánditiol (EDT), 1,4-DL-ditiotreitol (DTT), 2-amino-2-hidroximetil-

propán-1,3-diol (TRIS), Daunomicin (Dau) és 5(6)-Karboxifluoreszcein (CF)] a Fluka cégtıl 

(Buchs, Svájc) vásároltuk meg. Az ecetsavanhidridet (Ac2O), dimetilszulfoxidot (DMSO), 

valamint a szintézishez használt oldószereket (DMF, DCM, dietiléter) a Reanal 

Finomvegyszergyártól szereztük be. Az acetonitril és a 3-[4,5-dimetiltiazolil-2]-2,5-difenil-

tetrazólium bromidot (MTT) a Sigma-Aldrich Kft.-tıl (Budapest, Hungary) vásároltuk meg. A 

Metotrexát a Lederle Laboratories (Gosport, UK) terméke. A klórecetsav-pentaklórfenil észtert 

(ClAc-OPcp) és a hangyasav-triklórfenil észtert (For-OTcp) saját magam állítottam elı a 

megfelelı sav és fenolszármazékokból (Fluka termékek) DCC-vel a Martinez és munkatársai 

által leírt protokoll szerint 126, 127. 

 

IV/2. A konjugátumok és komponenseik szintézise és jellemzése 

 

IV/2.1.  Általános protokollok  
 

Munkám során a peptidek elıállítását szilárdfázisú peptidszintézissel (SPPS) valósítottam meg. 

A szintézisek során az SPPS két alapvetı stratégiájának (Boc/Bzl és Fmoc/tBu) lépéseit 

követtem, melyeket az alábbi két táblázatban foglaltam össze: 
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2. táblázat: A Boc-szintézis általános protokollja 

Boc-szintézis protokollja 

Mővelet neve Reagens / Oldószer Ismétlések száma és idıtartama 

Hasítás 33% TFA/DCM 2+20 perc 

Mosás DCM 5 x 0,5 perc 

Semlegesítés 10% DIEA/DCM 4 x 1 perc 

Mosás DCM 4 x 0,5 perc 

Kapcsolás 
3 ekv. Boc-Aaa, HOBt/DMF  

+ 3ekv. DCC/DCM 
1 x 60 perc 

Mosás DMF 3 x 1 perc 

Mosás DCM 2 x 0,5 perc 

Ellenırzés 
Ninhidrin (Pro-t követı Aaa 

kapcsolásánál izatin) 
4-5 perc 

 

 

3. táblázat: Az Fmoc-szintézis általános protokollja 

Fmoc-szintézis protokollja 

Mővelet neve Reagens / Oldószer Ismétlések száma és idıtartama 

Hasítás 
2% piperidin  

+ 2% DBU/DMF 
2+2+5+10 perc 

Mosás DMF 8 x 1 perc 

Kapcsolás 
3 ekv. Fmoc-Aaa, HOBt/DMF  

+ 3ekv. DIC 
1 x 60 perc 

Mosás DMF 3 x 1 perc 

Mosás DCM 2 x 0,5 perc 

Ellenırzés 
Ninhidrin (Pro-t követı Aaa 

kapcsolásánál izatin) 
4-5 perc 

 

A végsı, gyantáról való hasítás a Boc/Bzl stratégia alkalmazásánál erıs savas (HF), az 

Fmoc/tBu technika alkalmazása esetén pedig enyhébb savas körülmények között (TFA) 

végezhetı. 

A továbbiakban az egyes szintéziseknél csak a standard protokolloktól való eltérést említem. 
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Fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (RP-HPLC) 

 

Analitikai célokra Knauer HPLC rendszert használtam. Az adatok győjtésére a 

Kutatócsoportban kifejlesztett SNAPE szoftver szolgált. A HPLC vizsgálatokhoz Phenomenex 

Synergy C12 (4 µm szilika, 80 Å pórusméret, 250 x 4.6 mm I.D.) oszlopot (Torrance, CA, 

USA) alkalmaztam. A mintából minden alkalommal 20 µl-t injektáltam. A mozgó fázist 

lineáris gradiens módszerrel (0 perc 0% B, 5 perc 0% B, 50 perc 90% B) áramoltattam 

1ml/perc folyási sebességgel az oszlopon az alábbi eluens-összetétel mellett: 0,1% TFA/víz (A 

eluens), 0,1% TFA/acetonitril-víz 80:20 V/V (B eluens). Az áramlási sebességet 1ml/percre 

állítottam be, a csúcsok detektálását 220 nm hullámhosszon végeztem. A mintákat 

polaritásuktól függıen A és B eluens elegyében oldottam fel. 

 

Elektrospray ionizációs tömegspektrometria (ESI-MS) 

 

A termékek azonosítását tömegspektrometriával végeztem egy Bruker Esquire 3000 Plus 

(Bruker Daltonik, Bréma, Németország) ioncsapdás tömegspektrométer segítségével. A 

mintabevitel folytonos 4 µL/perc áramlási sebeséggel kézi mintaadagolóval történt. A mintákat 

acetonitril-víz (50:50 V/V) elegyében oldottam, mely 0,1 % ecetsavat tartalmazott. A 

spektrumokat pozitív módban, 50-2500 tömegtartományban vettem fel. Mind az egyszerőbb 

peptidek, mind pedig a konjugátumok esetén tandem MS módszerrel fragmentáltam a 

molekulákat, így bizonyítva a primer szekvenciájukat. 

 

IV/2.2. Tuftsin-analóg tetra- és pentapeptidek szintézise 
 

H-TKPR-NH2 [1], H-TKPKG-NH2 [2] és H-TKPPR-NH2 [3] peptidek szintézise 

A peptideket, melyeket kontroll peptidekként alkalmaztam a biológiai vizsgálatok során, 

lépésenkénti szintézissel, standard Boc/Bzl stratégiát (2. táblázat) alkalmazva MBHA gyantán 

(0,5 g, 1,04 mmol/g gyantakapacitás) építettem fel. A peptidek szintéziséhez az alábbi 

aminosavszármazékokat alkalmaztam: Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Lys(ClZ)-OH, Boc-Pro-OH, 

Boc-Gly-OH és Boc-Arg(Tos)-OH. A kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a 

kapcsolószereket (DCC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben 
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alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben, a DCC-t 

pedig DCM-ban oldottam fel. A kapcsolás eredményességét ninhidrin illetve a Pro utáni 

aminosav felkapcsolása után izatin reakcióval végeztem. A szintézist követıen a peptidek N-

terminálisán lévı Boc védıcsoportot eltávolítottam (33% TFA/DCM, 2+20 perc), majd 

szárítást követıen 10-10 ml HF-dal, 1-1g p-krezol gyökfogó jelenlétében egy lépésben 

hasítottam le a peptideket a gyantáról és a védıcsoportokat az aminosavak oldalláncairól. A 

reakcióelegyet 0°C-on kevertettem 90 percig. A nyers peptideket vízmentes hideg dietiléterrel 

kicsaptam, szőrtem, 2 alkalommal mostam 30-30 ml hideg dietiléterrel, majd kb. 80 ml 10%-os 

ecetsavoldatból liofilizáltam. 

 A liofilizált nyers peptideket fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottam 

(RP-HPLC). A HPLC vizsgálatokhoz Phenomenex Jupiter C18 (10 µm szilika, 300 Å 

pórusméret, 250 x 10 mm I.D.) fél-preparatív oszlopot (Torrance, CA, USA) alkalmaztam. A 

peptidek tisztítására a következı gradienst használtam: 0 perc 0% B, 5 perc 0% B, 50 perc 45% 

B. Az A eluens 0,1% TFA/víz, a B eluens 0,1% TFA/acetonitril-víz (80:20 V/V) elegy volt. Az 

áramlási sebességet 4 ml/percre állítottam be, a csúcsok detektálását 220 nm hullámhosszon 

végeztem. A peptideket A eluensben oldottam fel. A mintákból minden alkalommal 2 ml-t 

injektáltam. 

A tisztított termékek egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI 

tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) ellenıriztem (lásd IV/2.1. fejezet és 4. táblázat) 

 

4. táblázat: A kis peptidek jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]mo 

Számolt 

[M] 

Mért 

1 7,8 499,4 499,3 

2 7,6 528,4 528,3 

3 7,7 596,4 596,4 
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IV/2.3. Hordozó molekulák szintézise 
 

Ac-[TKPKG]4-NH2 (OT20) [4] és Ac-[TKPPR]4-NH2 (Tp20) [5] szintézise 

Az OT20 és Tp20 hordozók szintézisét MBHA gyantán (0,5-0,5g, 1,04 mmol/g 

gyantakapacitás) Boc/Bzl (2. táblázat) stratégiát alkalmazva valósítottam meg, az alábbi 

aminosavszármazékokat felhasználva: Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Lys(ClZ)-OH, Boc-Pro-OH, 

Boc-Gly-OH és Boc-Arg(Tos)-OH. A kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a 

kapcsolószereket (DCC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben 

alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben, a DCC-t 

pedig DCM-ban oldottam fel. A kapcsolás eredményességét ninhidrin illetve a Pro utáni 

aminosav felkapcsolása után izatin reakcióval végeztem. A Tp20 szintézisénél a Pro-gazdag 

szekvenciának köszönhetıen számos esetben újrakapcsolást kellett végeznem, legfıképpen a 

10-15. aminosavak felkapcsolásánál. Az OT20 szintézise meglehetısen könnyen ment, bár a 

Pro utáni aminosavak felkapcsolását esetenként meg kellett ismételnem. Az Nα-Boc-csoport 

eltávolítását követıen (33% TFA/DCM, 2+20 perc) acetileztem a hordozókat 

(Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc). A hordozó molekulák N-terminálisának acetilezését 

követıen a peptideket 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról 1 g p-krezol gyökfogó 

jelenlétében, 0°C-on, 1,5 óra alatt. A HF eltávolítása után a nyers peptideket hideg, vízmentes 

dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam. 

A nyers termékeket a liofilizálást követıen RP-HPLC-val tisztítottam (lásd IV/2.2. fejezet) az 

alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 5% B, 5 perc 5% B, 50 perc 50% B. A tisztított 

peptideket analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. fejezet 

és 5. táblázat). 

 

5. táblázat: OT20 és Tp20 hordozók jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

4 12,5 2105,5 2105,9 

5 13,9 2377,8 2377,9 
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IV/2.4. Kemotaktikus peptidoldalláncokat tartalmazó hordozók szintézise 
 

IV/2.4.1. Bakteriális eredető formilezett oldalláncok kiépítése OT20 hordozón 

 

Ac-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2  [6] és Ac-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2 [7] szintézise 

Az OT20 hordozó szintézisét MBHA gyantán (1,0 g, 1,04 mmol/g gyantakapacitás) Boc/Bzl 

(2. táblázat) stratégiát alkalmazva valósítottam meg, az alábbi aminosavszármazékokat 

felhasználva: Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Pro-OH, Boc-Gly-OH, az ismétlıdı egységek N-

terminálisához képest 2. pozícióban Boc-Lys(ClZ)-OH és Boc-Lys(Fmoc)-OH a 4. pozícióban. 

A kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a kapcsolószereket (DCC, HOBt) a 

gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a 

HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben, a DCC-t pedig DCM-ban oldottam fel. A kapcsolás 

eredményességét ninhidrin illetve a Pro utáni aminosav felkapcsolása után izatin reakcióval 

végeztem. A hordozó gerincének szintézisét követıen három részre osztottam a gyantát. A 

gyanta 1/3 részt félretettem, a másik két résszel folytattam a szintézist. A hordozó ismétlıdı 

egységeinek N-terminálisához képest 4. pozícióban lévı Lys ε-aminocsoportjáról eltávolítottam 

az Fmoc védıcsoportokat, majd mindkét esetben Fmoc/tBu stratégiát alkalmaztam (3. táblázat) 

a molekulánként 4 kemotaktikus oldallánc kiépítésére. Az alábbi aminosavszármazékokat 

felhasználva: Fmoc-Phe-OH, Fmoc-Leu-OH és Fmoc-Met-OH ill Fmoc-Nle-OH, a szintézist 

ettıl kezdve két szálon folytattam, az egyik szálon a For-MLF, a másik szálon a For-NleLF 

oldalláncok kiépítését végeztem. A kapcsolásokhoz az Fmoc-aminosavszármazékokat és a 

kapcsolószereket (DIC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve 12-szeres (oldallánconként 3-szoros) 

feleslegben alkalmaztam. A kapcsolás eredményességét ninhidrin reakcióval ellenıriztem. Az 

utolsó oldallánc-felépítı aminosav (Met [6] vagy Nle [7]) Nα-Fmoc-csoportjának eltávolítását 

(2% piperidin + 2% DBU/DMF, 2+2+5+10 perc) követıen a szabaddá váló N-terminális 

aminocsoportokra formilcsoportot építettem be hangyasav-triklórfenil észter (For-OTcp) 

felhasználásával. Az aktív észtert DMF oldószerben oldottam, és a gyantakapacitásra számolva 

oldallánconként 5 ekvivalens mennyiségben (összesen 20 ekvivalens) alkalmaztam. A reakció 

szobahımérsékleten, 10 órán keresztül tartott.  

Az oldalláncok kiépítését követıen mind a két peptidgyantát (For-MLF és For-NleLF 

oldalláncú peptidek) újabb 2-2 részre osztottam.  A védett peptidgyanták felét félretettem a 

klóracetilezett származékok szintéziséhez, a peptidgyanták másik felérıl pedig lehasítottam az 
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N-terminális Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 2+20 perc) és acetileztem 

(Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc) a molekulákat. 

A szintézist követıen 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról a peptideket, 1 g p-

krezol gyökfogó, valamint a Met-t tartalmazó peptid esetén + 0,1 g DTT redukálószer 

jelenlétében, 0°C-on, 1,5 órán keresztül. A HF eltávolítását követıen a nyers peptideket hideg, 

vízmentes dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam. (1. 

folyamatábra) 

A nyers termékeket a liofilizálást követıen RP-HPLC-val tisztítottam (lásd IV/2.2. fejezet) az 

alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 10% B, 5 perc 10% B, 50 perc 55% B. A tisztított 

peptideket analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. fejezet 

és 6. táblázat). 

 

 

 

1. folyamatábra. 

 

For-NleLF-K(For-NleLF)-[TKPK(Ac)G]4-NH2 [8] fordított struktúra szintézise 

A fordított struktúrájú kemotaktikus peptidet a korábban félretett 1/3 rész OT20 hordozó 

szintézisét folytatva állítottam elı. A hordozómolekula N-terminálisáról elıször eltávolítottam 

a Boc-védıcsoportot, majd egy Boc-Lys(Boc)-OH aminosavszármazékot kapcsoltam a 

szokásos kapcsolási protokoll szerint (3 ekv. Boc-Lys(Boc)-OH, HOBt/DMF + 3 ekv. 

DCC/DCM) a peptidehez. Ezt követıen Boc stratégiával (2. táblázat) folytattam a szintézist. 

Az N-terminális diBoc-lizin Boc-védıcsoportjainak eltávolítása után az alábbi 

aminosavszármazékok felhasználásával építettem ki az irányító szekvenciákat: Boc-Phe-OH, 
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Boc-Leu-OH és Boc-Nle-OH. A kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a 

kapcsolószereket (DCC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve 6-szoros feleslegben alkalmaztam. 

A kapcsolás eredményességét ninhidrin reakcióval ellenıriztem. A Nle Nα-Boc-csoportjának 

eltávolítása (33% TFA, 2+20 perc) után formileztem a peptidet (10 ekv. For-OTcp/DMF, 10 

óra, szobahımérséklet) és két részre osztottam a gyantát. A peptidgyanta egyik felét félretettem 

a klóracetilezett származék elıállításához. A másik felérıl eltávolítottam az OT20 ismétlıdı 

egységeinek N-terminálisához képest 4. pozícióban lévı Lys ε-aminocsoportjáról az Fmoc 

védıcsoportokat (2% piperidin + 2% DBU/DMF, 2+2+5+10 perc), és acetileztem az így szabaddá 

vált amino-terminálisokat (Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc).  

Az acetilezést követıen 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról a peptidet, 1 g p-

krezol gyökfogó jelenlétében, 0°C-on, 1,5 órán keresztül. A HF eltávolítása után a nyers 

peptidet hideg dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam. 

(2. folyamatábra) 

A nyers terméket a liofilizálást követıen RP-HPLC-val tisztítottam (lásd IV/2.2. fejezet) az 

alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 10% B, 5 perc 10% B, 50 perc 55% B. A tisztított 

peptidet analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. fejezet és 

6. táblázat). 

Boc-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 -MBHA

-Boc (33%TFA/DCM)
Boc-Lys(Boc)-OH

-Boc (33%TFA/DCM)
Boc-Phe-OH
Boc-Leu-OH
Boc-Nle-OH
For-OTcp

-Fmoc (2% piperidin+2% DBU/DMF)
Ac2O-DIEA-DMF (1:1:3 V/V/V)
HF-p-krezol (10ml:1g)

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(Ac)G]4 –NH2

fNleLF

Boc-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 -MBHA

-Boc (33%TFA/DCM)
Boc-Lys(Boc)-OH

-Boc (33%TFA/DCM)
Boc-Phe-OH
Boc-Leu-OH
Boc-Nle-OH
For-OTcp

-Fmoc (2% piperidin+2% DBU/DMF)
Ac2O-DIEA-DMF (1:1:3 V/V/V)
HF-p-krezol (10ml:1g)

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(Ac)G]4 –NH2

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(Ac)G]4 –NH2

fNleLF
 

2. folyamatábra 
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6. táblázat: For-peptid oldalláncot tartalmazó peptidek jellemzése  

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

6 26,0 3783,5 3783,4 

7 27,2 3711,5 3711,3 

8 30,2 3162,7 3162,5 

 

IV/2.4.2.  Tuftsin analóg elágazást tartalmazó peptidek oldalláncának kiépítése OT20 
hordozón 

Ac-[TKPK(H-TKPR)G]4-NH2 [9],  Ac-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2 [10],                       
Ac-[TKPK(H-TKPKG)G]4-NH2 [11] és  Ac-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2 [12] szintézise 

Az OT20 hordozó szintézisét MBHA gyantán (1,0 g, 1,04 mmol/g gyantakapacitás) Boc/Bzl 

(2. táblázat) stratégiát alkalmazva valósítottam meg, az alábbi aminosavszármazékokat 

felhasználva: Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Pro-OH, Boc-Gly-OH, az ismétlıdı egységek N-

terminálisához képest 2. pozícióban Boc-Lys(ClZ)-OH és Boc-Lys(Fmoc)-OH a 4. pozícióban. 

A kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a kapcsolószereket (DCC, HOBt) a 

gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben alkalmaztam. Az Boc-

aminosavszármazékokat és a HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben, a DCC-t pedig DCM-

ban oldottam fel. A kapcsolás eredményességét ninhidrin illetve a Pro utáni aminosav 

felkapcsolása után izatin reakcióval végeztem. A hordozó gerincének szintézisét követıen 

eltávolítottam az ismétlıdı egységek N-terminálisához képest 4. pozícióban lévı Lys ε- 

aminocsoportjáról az Fmoc védıcsoportokat (2% piperidin + 2% DBU/DMF, 2+2+5+10 perc). 

Ezt követıen 2 részre osztottam a gyantát; a gyanta egyik felén lévı hordozó molekulán a H-

TKPR és For-TKPR, a gyanta másik felén lévı hordozón a H-TKPKG és Ac-TKPKG 

oldalláncok kiépítését kezdtem meg. A szokásostól eltérıen Fmoc/Bzl stratégiát alkalmaztam 

az elágazások kiépítésére az alábbi aminosavszármazékok felhasználásával: Fmoc-Arg(Pbf)-

OH, Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Lys(ClZ)-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(Bzl)-OH vagy Z-Thr-OH. 

Erre azért volt szükség, mert az oldalláncok kiépítését követıen a gyanta felét félretettem 

(oldallánc típusonként), hogy a késıbbiekben a hordozó N-terminálisán folytatni tudjam a 

félretett peptidgyantákon a szintézist Boc technikával. Így tehát, ha tBu típusú oldallánc 

védıcsoportokat alkalmaztam volna, a késıbbi szintézisek során a Boc védıcsoportok 

eltávolításánál ezek a védıcsoportok szintén lehasadtak volna.  
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Tehát a hordozó gerincének szintézisét és az ismétlıdı egységek N-terminálisához képest 4. 

pozícióban lévı Lys ε-aminocsoportjáról az Fmoc védıcsoportok lehasítását követıen a 

szintézis két vonalon futott mindaddig, míg az utolsó N-terminális aminosav felkapcsolásához 

nem értem (Thr). Ekkor újból két részre osztottam a gyantát, tehát ettıl kezdve 4 szálon futott a 

szintézis. 

A H-TKPR és H-TKPKG oldalláncot tartalmazó peptidek [9] és [11] esetén az oldalláncok N-

terminálisára Z-Thr-OH származék formájában kapcsoltam a treonint, így a végsı hasítást 

követıen szabad aminocsoportokat kaptam az oldalláncvégeken.  

For-TKPR és Ac-TKPKG tuftsin analóg oldalláncokat tartalmazó peptidek [10] és [12] esetén 

Fmoc-Thr(Bzl)-OH származékot kacsoltam az oldalláncok N-terminálisára, majd az Fmoc 

csoport eltávolítását követıen acetil- (Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc) vagy 

formilcsoportot (oldallánconként 5, tehát összesen 20 ekv. For-OTcp/DMF, 10 óra, RT) 

kapcsoltam a láncvégi szabad aminocsoportokhoz.  

Az oldalláncok kiépítését követıen mind a négy típusú peptidgyantát (H-TKPR, For-TKPR,  

H-TKPKG és Ac-TKPKG oldalláncú védett peptidek) 2-2 részre osztottam.  A védett 

peptidgyanták felét félretettem a klóracetilezett származékok szintéziséhez, a peptidgyanták 

másik felérıl pedig lehasítottam az N-terminális Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 2+20 

perc) és acetileztem (Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc) a molekulákat. 

 A szintézist követıen az elágazó láncú peptideket egy lépésben hasítottam le a gyantáról és 

távolítottam el a védıcsoportokat gyökfogó jelenlétében, HF-dal. A végsı hasításhoz 1g p-

kezol gyökfogót alkalmaztam 10 ml HF mellett. A reakcióelegyeket minden esetben 0°C-on 

kevertettem 90 percig. A HF eltávolítását követıen a nyers peptideket hideg dietiléterrel 

kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam. (3. folyamatábra) 

A nyers termékeket fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottam (RP-HPLC) 

(lásd IV/2.2. fejezet) az alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 5% B, 5 perc 5% B, 50 perc 

55% B. A tisztítást követıen a liofilizált és tisztított termékeket analitikai RP-HPLC és ESI-MS 

technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. fejezet és 7. táblázat).  
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3. folyamatábra 

 

7. táblázat: Tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó peptidek jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

9 11,4 4034,7 4035,0 

10 14,6 4146,7 4147,0 

11 10,8 4151,9 4152,3 

12 13,9 4320,3 4320,6 

 

 

IV/2.4.3.  Tuftsin analóg elágazást tartalmazó peptidek oldalláncának kiépítése Tp20 

hordozón 

Ac-[TK(H-TKPR)PPR]4-NH2 [13],  Ac-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2 [14],                               

Ac-[TK(H-TKPPR)PPR]4-NH2    [15] és  Ac-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2   [16]  szintézise 

Az Tp20 hordozó szintézisét MBHA gyantán (0,5-0,5g, 1,04 mmol/g gyantakapacitás) Boc   

stratégiát (2. táblázat) alkalmazva valósítottam meg, az alábbi aminosavszármazékokat 

felhasználva: Boc-Thr(Bzl)-OH, Boc-Lys(Fmoc)-OH, Boc-Pro-OH és Boc-Arg(Tos)-OH. A 

kapcsolásokhoz az aminosavszármazékokat és a kapcsolószereket (DCC, HOBt) a 

gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a 
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HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben, a DCC-t pedig DCM-ban oldottam fel. A kapcsolás 

eredményességét ninhidrin illetve a Pro utáni aminosav felkapcsolása után izatin reakcióval 

végeztem. A Tp20 szintézisét követıen elsı lépésben eltávolítottam az ismétlıdı egységekben 

lévı Lys aminosavak ε-aminocsoportjáról az Fmoc védıcsoportokat és két részre osztottam a 

gyantát. A gyanta egyik felén lévı hordozó molekulán a H-TKPR és For-TKPR, a gyanta 

másik felén lévı hordozón a H-TKPPR és For-TKPPR oldalláncok kiépítését kezdtem meg. 

Az oldalláncok kiépítésére a szokásostól eltérıen, Fmoc/Bzl stratégiát alkalmaztam az elızı 

részben leírt megfontolásokból. A következı aminosavszármazékokat használtam ebben a 

szintézisben: Fmoc-Arg(Pbf)-OH, Fmoc-Lys(ClZ)-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Thr(Bzl)-OH 

vagy Z-Thr-OH.  

Tehát a Tp20 hordozó gerincének szintézisét és az ismétlıdı egységekben lévı Lys ε-

aminocsoportjáról az Fmoc védıcsoportok lehasítását követıen a szintézis két vonalon futott 

mindaddig, míg az utolsó N-terminális aminosav felkapcsolásához nem értem (Thr). Ekkor 

újból két részre osztottam a gyantát az elızı részben leírt eljárást követve. 

 

A H-TKPR és H-TKPPR oldalláncot tartalmazó peptidek [13] és [15] esetén az oldalláncok N-

terminálisára Z-Thr-OH származék formájában kapcsoltam a treonint, így a végsı hasítást 

követıen szabad aminocsoportokat kaptam az oldalláncvégeken.  

For-TKPR és For-TKPPR tuftsin analóg oldalláncokat tartalmazó peptidek [14] és [16] 

esetén Fmoc-Thr(Bzl)-OH származékot kacsoltam az oldalláncok N-terminálisára, majd 

formileztem (oldallánconként 5, tehát összesen 20 ekv. For-OTcp/DMF, 10 óra, RT) a láncvégi 

szabad aminocsoportokat.  

Az oldalláncok kiépítését követıen mind a négy peptidgyantát (H-TKPR, For-TKPR,           

H-TKPPR és For-TKPPR oldalláncú védett peptidek) 2-2 részre osztottam.  A védett 

peptidgyanták felét félretettem a klóracetilezett származékok szintéziséhez, a peptidgyanták 

másik felérıl pedig lehasítottam az N-terminális Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 2+20 

perc) és acetileztem (Ac2O:DIEA:DMF=1:1:3 V/V/V, 30 perc) a molekulákat. 

A szintézist követıen a peptideket 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról 1 g p-krezol 

gyökfogó jelenlétében, 0°C-on, 1,5 óra alatt. A HF eltávolítása után a nyers peptideket hideg, 

vízmentes dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam (4. 

folyamatábra). A nyers termékeket a liofilizálást követıen RP-HPLC-val tisztítottam (lásd 

IV/2.2. fejezet) az alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 5% B, 5 perc 5% B, 50 perc 50% 
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B. A tisztított peptideket analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd 

IV/2.1. fejezet és 8. táblázat). 

 

 

 

4. folyamatábra 

 

 

8. táblázat: Tp20 hordozón  tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó peptidek jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

13 16,4 4307,0 4307,3 

14 17,6 4419,0 4419,3 

15 16,8 4696,6 4696,8 

16 17,9 4808,6 4809,0 
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IV/2.5. Klóracetilezett elágazó láncú peptidek szintézise 

 

IV/2.5.1. Bakteriális eredető formilezett oldalláncokat tartlamazó klóracetilezett OT20 

hordozó szintézise 

 

ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2 [17] és ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2 

[18] szintézise 

A klóracetilezett peptidek [17,18] elıállítására a IV/2.4.1. fejezetben említett, félretett elágazó 

láncú védett peptidgyantákból indultam ki. Az oldalláncokat (For-MLF [17] illetve For-NleLF 

[18]) tartalmazó hordozók N-terminálisról lehasítottam a Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 

2+20 perc) és egy Boc-Lys(Boc)-OH aminosavszármazékkal hosszabbítottam meg a 

molekulákat. Majd egy újabb Boc-hasítást követıen klóracetileztem az így szabaddá vált 

láncvégi lizin α- és ε-aminocsoportjait klórecetsav-pentaklórfenil észter (ClAc-OPcp) 

felhasználásával. A ClAc-OPcp aktív észtert DMF-ben oldottam és gyantakapacitásra számolva 

aminocsoportonként 5 ekvivalens (összesen 10 ekv.) mennyiségben alkalmaztam. A reakció 

szobahımérsékleten, 24 órán keresztül tartott128. A kapcsolást kétszer kellett megismételni. 

Ezután a klóracetilezett származékokat 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról, 0,5 g 

p-krezol és 0,5 g p-tiokrezol gyökfogók jelenlétében129, 0°C-on, 1,5 órán keresztül. A HF 

eltávolítását követıen a nyers peptideket hideg, vízmentes dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, 

mostam, majd 10%-os ecetsavból liofilizáltam. (5. folyamatábra) 

A nyers peptideket a liofilizálást követıen RP-HPLC-val tisztítottam (lásd IV/2.2. fejezet) az 

alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 10% B, 5 perc 10% B, 50 perc 55% B. A tisztított 

peptideket analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. fejezet 

és 9. táblázat). 
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5. folyamatábra. 

 

For-NleLF-K(For-NleLF)-[TKPK(ClAc)G]4-NH2 [19] fordított struktúra szintézise 

A fordított struktúrájú kemotaktikus peptide konjugátumot, amely az oldalláncokban 

tartalmazott klóracetilcsoportot, a korábban félretett (IV/1.2.1. fejezet, fordított struktúra) 

láncvégi elágazást tartalmazó OT20 hordozó szintézisét folytatva állítottam elı. A hordozó 

ismétlıdı egységeinek N-terminálisához képest 4. pozícióban lévı Lys ε-aminocsoportjáról 

eltávolítottam az Fmoc védıcsoportokat (2% piperidin + 2% DBU/DMF, 2+2+5+10 perc) és 

klóracetileztem az így szabaddá vált aminocsoportokat (4x5=20 ekv. ClAc-OPcp/DMF, 24 óra, 

szobahımérséklet).  

A klóracetilezett peptidet 10 ml hidrogénfluoriddal hasítottam a gyantáról, 0,5 g p-krezol és 0,5 

g p-tiokrezol gyökfogók jelenlétében, 0°C-on, 1,5 órán keresztül. A HF eltávolítását követıen a 

nyers peptidet hideg dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os ecetsavból 

liofilizáltam. (6. folyamatábra).  

A liofilizálást követıen a nyers klóracetilezett peptidet RP-HPLC-val tisztítottam (lásd IV/2.2. 

fejezet) az alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 10% B, 5 perc 10% B, 50 perc 55% B. A 

tisztított peptidet analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd IV/2.1. 

fejezet és 9. táblázat). 
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1) -Fmoc (2% piperidin+2% DBU/DMF)
2) ClAc-OPcp 
3)  HF-p-krezol-p-tiokrezol (10ml:0,5g:0,5g)

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(ClAc)G]4 –NH2

fNleLF

1) -Fmoc (2% piperidin+2% DBU/DMF)
2) ClAc-OPcp 
3)  HF-p-krezol-p-tiokrezol (10ml:0,5g:0,5g)

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[T(Bzl)K(ClZ)PK(Fmoc)G]4 –MBHA

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(ClAc)G]4 –NH2

fNleLF

fNleLF

K-[TKPK(ClAc)G]4 –NH2

fNleLF  

6. folyamatábra  

 

9. táblázat: Formil-peptid oldalláncot tartalmazó klóracetilezett peptidek jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

17 35,1 4022,2 4021,5 

18 33,4 3950,1 3949,6 

19 36,8 3300,2 3299,4 

 

IV/2.5.2.  Tuftsin-analóg elágazást tartalmazó, klóracetilezett peptidek oldalláncának 
kiépítése OT20 hordozón 

ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPR)G]4-NH2 [20], ClAcK(ClAc)-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2 [21],                             
ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPKG)G]4-NH2 [22] és ClAcK(ClAc)-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2 

[23] szintézise 

A klóracetilezett peptidek [20-23] elıállítására a IV/2.4.2. fejezetben említett, félretett elágazó 

láncú védett peptidgyantákból indultam ki. Az irányító szekvenciákat (H-TKPR, For-TKPR, H-

TKPKG illetve Ac-TKPKG]) oldalláncban tartalmazó hordozók N-terminálisról lehasítottam a 

Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 2+20 perc) és egy Boc-Lys(Boc)-OH 

aminosavszármazékkal hosszabbítottam meg a molekulákat. Majd egy újabb Boc-hasítást 

követıen klóracetileztem az így szabaddá vált két aminocsoportot (2x5=10 ekv. ClAc-

OPcp/DMF, 24 óra, szobahımérséklet). 

A szintézist követıen a klóracetilezett elágazó láncú peptideket egy lépésben hasítottam le a 

gyantáról és távolítottam el a védıcsoportokat gyökfogók jelenlétében, HF-dal. A végsı 

hasításhoz 0,5g p-krezol és 0,5g p-tiokrezol gyökfogót alkalmaztam 10 ml HF mellett. A 
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reakcióelegyeket minden esetben 0°C-on kevertettem 90 percig. A HF eltávolítását követıen a 

kapott nyers peptideket hideg dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os 

ecetsavból liofilizáltam. (7. folyamatábra) 

 A nyers termékeket fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottam (RP-

HPLC) (lásd IV/2.2. fejezet) az alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 5% B, 5 perc 5% B, 

50 perc 55% B. A tisztítást követıen a liofilizált és tisztított termékek egységességét, 

minıségét analitikai RP-HPLC és ESI-MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd 

IV/2.1. fejezet és 10. táblázat).  

 

 

7. folyamatábra 

 

10. táblázat: Tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó klóracetilezett peptidek jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

20 11,5 4274,0 4275,0 

21 14,6 4386,0 4386,8 

22 10,8 4391,1 4391,1 

23 14,1 4559,5 4559,4 
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IV/2.5.3.  Tuftsin-analóg elágazást tartalmazó, klóracetilezett peptidek oldalláncának 

kiépítése Tp20 hordozón 

ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPR)PPR]4-NH2 [24],  ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2 [25],                               
ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPPR)PPR]4-NH2 [26] és ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2 
[27] szintézise 

A klóracetilezett peptidek [24-27] elıállítására a IV/2.4.3. fejezetben említett, félretett elágazó 

láncú védett peptidgyantákból indultam ki. Az irányító szekvenciákat (H-TKPR, For-TKPR, H-

TKPPR illetve For-TKPPR]) oldalláncban tartalmazó hordozók N-terminálisról lehasítottam a 

Boc védıcsoportot (33% TFA/DCM, 2+20 perc) és egy Boc-Lys(Boc)-OH 

aminosavszármazékkal hosszabbítottam meg a molekulákat. Majd egy újabb Boc-hasítást 

követıen klóracetileztem az így szabaddá vált két aminocsoportot (2x5=10 ekv. ClAc-

OPcp/DMF, 24 óra, szobahımérséklet). 

A szintézist követıen a klóracetilezett elágazó láncú peptideket egy lépésben hasítottam le a 

gyantáról és távolítottam el a védıcsoportokat gyökfogók jelenlétében, HF-dal. A végsı 

hasításhoz 0,5g p-krezol és 0,5g p-tiokrezol gyökfogót alkalmaztam 10 ml HF mellett. A 

reakcióelegyeket minden esetben 0°C-on kevertettem 90 percig. A HF eltávolítását követıen a 

kapott nyers peptideket hideg dietiléterrel kicsaptam, szőrtem, mostam, majd 10%-os 

ecetsavból liofilizáltam. (8. folyamatábra) 

 A nyers termékeket fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottam (RP-

HPLC) (lásd IV/2.2. fejezet) az alábbi gradiens elúciót alkalmazva: 0 perc 5% B, 5 perc 5% B, 

50 perc 55% B. A tisztítást követıen a liofilizált és tisztított termékek egységességét, 

minıségét analitikai RP-HPLC és ESI-MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd 

IV/2.1. fejezet és 11. táblázat).  

 

 

8. folyamatábra 
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11. táblázat: Tp20 hordozón tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó klóracetilezett peptidek 

jellemzése 

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

24 17,7 4546,2 4546,6 

25 19,5 4658,2 4658,5 

26 16,8 4935,8 4935,7 

27 20,1 5047,8 5047,0 

 

IV/2.6. Mtx-, 5(6)- CF- és Dau-tartalmú távtartó egységek szintézise 

 

IV/2.6.1. A Mtxγ-GFLGC-NH2 [28], Mtxα-GFLGC-NH2 [29] és Mtxα-D-GFLGC-NH2 
[30], valamint az 5(6)-CF-GFLGC-NH2 [31] szintézise 

 

A Mtx-ot és CF-t tartalmazó GFLGC távtartó peptideket Rink-Amid MBHA gyantán (0,5g, 

0,67 mmol/g gyantakapacitás), standard Fmoc/tBu technikával (3. táblázat) szintetizáltam. A 

szintézis során a Cys aminosav oldalláncát tritil (Trt) csoport védte. A kapcsolásokhoz az 

Fmoc-aminosavszármazékokat és a kapcsolószereket (DIC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve 

háromszoros feleslegben alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a HOBt-t minimális 

mennyiségő DMF-ben oldottam, majd ehhez adtam az ekvivalens mennyiségő DIC-et. A 

kapcsolások eredményességét ninhidrin reakcióval ellenıriztem. Az utolsó aminosav 

felkapcsolását, majd az Nα-Fmoc-csoport eltávolítását követıen (2% piperidin + 2% 

DBU/DMF, 2+2+5+10 perc), a Metotrexátot illetve CF-t a gyantakapacitásra nézve 2 

ekvivalens mennyiségben BOP és HOBt (2-2 ekvivalens) kapcsolószerek alkalmazásával 

kapcsoltam a peptidhez 4 ekvivalens DIEA jelenlétében. 

A citosztatikumot és a CF-t tartalmazó peptideket 10 ml TFA-val gyökfogók jelenlétében 

(fenol : tioanizol : EDT : víz = 0,75g : 0,5ml : 0,25ml : 0,5ml) hasítottam le a gyantáról. Ezzel a 

hasítóelegy összetétellel a cisztein oldalláncát védı Trt csoportot is eltávolítottam. A hasítást 

szobahımérsékleten végeztem, 90 percig. A reakcióidı elteltével a gyantát szőrtem, és a 

szőrlethez hideg étert öntve kicsaptam a peptideket. Az így kapott csapadékot centrifugálással 

tömörítettem, majd háromszor mostam hideg éterrel. Ezt követıen feloldottam 10%-os 
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ecetsavoldatban és fagyasztva szárítottam. 

A nyers peptideket RP-HPLC-vel tisztítottam (lásd IV/2.2. fejezet) az alábbi gradiens elúciót 

alkalmazva: 0 perc 20% B, 5 perc 20% B, 50 perc 65% B.  

A Mtx tartalmú peptid esetén a tisztításkor a kromatogramban három fıcsúcsot azonosítottam: 

Mtxγ-GFLGC-NH2 [28], Mtxα-GFLGC-NH2 [29] és Mtxα-D-GFLGC-NH2 [30]. Egyrészt a 

GFLGC szekvencia a Mtx glutaminsav egységének γ- illetve α-karboxilcsoportján keresztül 

egyaránt kapcsolódhat, másrészt a Mtx α-karboxilcsoportján keresztül kapcsolódó peptid D-

izomerje is detektálható.  

A CF-tartalmú peptid esetén [31] az 5(6)-karboxifluoreszcein izomereket nem választottam el 

egymástól.  

A tisztított peptideket analitikai HPLC és MS technikák felhasználásával jellemeztem (lásd 

IV/2.1. fejezet és 12. táblázat).  

 

IV/2.6.2. Dau=Aoa -GFLGC-NH2 [32] szintézise  

 

A Daunomicint tartalmazó távtartó elıállításához a peptidet 0,5 g Rink-Amid MBHA gyantán 

(0,67 mmol/g gyantakapacitás) szintetizáltam hagyományos Fmoc stratégiát alkalmazva (3. 

táblázat). Az alábbi aminosavszármazékokat használtam: Fmoc-Cys(Trt)-OH, Fmoc-Gly-OH, 

Fmoc-Leu-OH és Fmoc-Phe-OH. A kapcsolásokhoz az Fmoc-aminosavszármazékokat és a 

kapcsolószereket (DIC, HOBt) a gyantakapacitásra nézve háromszoros feleslegben 

alkalmaztam. Az aminosavszármazékot és a HOBt-t minimális mennyiségő DMF-ben 

oldottam, és ehhez az oldathoz adtam hozzá az ekvivalens mennyiségő DIC-et. A kapcsolás 

eredményességét ninhidrin reakcióval ellenıriztem. Az utolsó Nα-Fmoc-csoport eltávolítását 

követıen (2% piperidin + 2% DBU/DMF, 2+2+5+10 perc) az aminoterminálisán Boc-

csoporttal védett aminooxi-ecetsavat (Boc-Aoa-OH) a gyantakapacitásra nézve 2 ekvivalens 

mennyiségben, DIC és HOBt (2-2 ekvivalens) kapcsolószerek alkalmazásával kapcsoltam a 

peptidhez. Ezt követıen lehasítottam a gyantáról a peptidet 10 ml TFA-val gyökfogók 

jelenlétében (fenol : tioanizol : EDT : víz = 0,75g : 0,5ml : 0,25ml : 0,5ml), mely lépésben 

egyúttal a Cys Trt védıcsoportját és az N-terminális Boc-csoportot is hasítottam. A hasítást 

követıen a gyantát szőrtem, és a szőrlethez hideg étert öntve kicsaptam a peptidet. Az így 

kapott csapadékot lecentrifugáltam, majd háromszor mostam hideg éterrel. Ezt követıen 
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feloldottam 100%-os ecetsavban és fagyasztva szárítottam. 

A nyers peptidet 0,2 M NaOAc-ban (pH=4,8) oldottam 10mg/ml-es koncentrációban, majd kis 

részletekben adagoltam hozzá a 2 ekvivalensnyi Dau-t szobahımérsékleten mindaddig, míg a 

kiindulási peptid el nem fogyott (24 óra). Ilyen körülmények között a Dau oxocsoportja és a 

távtartó peptid aminooxi-acetil részletének aminocsoportja között oximkötést alakítottam ki130 

(18. ábra). A reakciót analitikai RP-HPLC-vel (lásd IV/2.1. fejezet) követtem. A reakció végén 

a Daunomicint tartalmazó nyers peptidet szemipreparatív RP-HPLC-vel tisztítottam (lásd 

IV/2.2. fejezet).  A tisztításhoz az alábbi gradiens elúciót alkalmaztam a : 0 perc 25% B, 5 perc 

25% B, 50 perc 70% B. A tisztítást és a liofilizálást követıen a peptid egységességét és 

minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) 

ellenıriztem (lásd IV/2.1. fejezet és 12. táblázat). 
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18.  ábra: Oximkötést tartalmazó Dau-spacer konjugátum  

 

12. táblázat: Mtx-, Dau- és 5(6)-CF-tartalmú pentapeptid konjugátumok jellemzése  

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

28  24,5 930,1 930,4 

29 25,2 930,1 930,4 

30 25,5 930,1 930,4 

31 31,3 / 32,1 851,9 852,3 

32 30,5 1076,9 1077,5 
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IV/2.7. Tioéterkötéső konjugátumok szintézise 
 

A konjugátumokban minden esetben tioéterkötéssel kapcsoltam össze a klóracetilezett 

peptideket a hatóanyagot tartalmazó távtartó egységekkel oldatban131. A konjugációhoz a 

klóracetilezett, kemotaktikus oldalláncokat tartalmazó peptideket 0,1 M Tris pufferben (pH 

8,2), 10-10 mg/ml koncentrációban oldottam fel, majd a hatóanyagot tartalmazó peptideket a 

ClAc-csoportra számított 2 ekvivalens mennyiségben, kis részletekben, 15 percenként 

adagoltam az oldathoz szobahımérsékleten. Az általam alkalmazott bázikus körülmények 

között tioéterkötés alakítható ki az elágazó láncú peptidek klóracetilcsoportja és a hatóanyagot 

tartalmazó távtartó egység (GFLGC) ciszteinjének szabad tiolcsoportja között (9. 

folyamatábra): 

 

R-NH-CO-CH2-Cl   +    HS-CH2-R’

R-NH-CO-CH2-S-CH2-R’

-HCl 0,1M TRIS puffer
pH=8,2

R-NH-CO-CH2-Cl   +    HS-CH2-R’

R-NH-CO-CH2-S-CH2-R’

-HCl 0,1M TRIS puffer
pH=8,2

 

8. folyamatábra: Tioéterkötés kialakítása 

 

A konjugációs reakciók elırehaladtát analitikai HPLC-vel (lásd IV/2.1. fejezet) követtem. A 

reakció végén az oldatokat TFA-val megsavanyítottam és a konjugátumokat RP-HPLC-vel 

tisztítottam. Az elválasztást és a liofilizálást követıen a tisztított termékek egységességét és 

minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) 

ellenıriztem (lásd IV/2.1. fejezet).  

Az alábbiakban részletesen bemutatom az elıállított konjugátumokat és folyamatábrák 

segítségével a szintézisük menetét. Mivel a konjugálás lépéseit részletes ismertettem, a 

továbbiakban erre nem térek ki. 
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Mtxγ-GFLGC-NH2  [28] és Mtxα-GFLGC-NH2 [29] konjugálása a klóracetilezett, formil-peptid 

elágazásokat tartalmazó OT20 hordozóhoz 

 

A ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2 [17] és ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-NleLF)G]4-

NH2 [18] konjugálása a Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] és Mtxα-GFLGC-NH2 [29] komponensekhez (19. 

ábra és 10. folyamatábra) az alábbi konjugátumokat eredményezte: 

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2
CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

[33]

[34]

[35]

[36]

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2
CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2
CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

Mtxαααα-GFLGC-NH2

Mtxαααα-GFLGC-NH2

[33]

[34]

[35]

[36]
 

19. ábra: Hatóanyagként Metotrexátot és kemotaktikus célbavivı szekvenciaként 

formil-peptid oldalláncokat tartalmazó biokonjugátumok 
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10. folyamatábra: [33-36] számú konjugátumok szintézise tioéterkötés kialakításával 

 

Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] konjugálása a klóracetilezett fordított struktúrához 

 

A For-NleLF-K(For-NleLF)-[TKPK(ClAc)G]4-NH2 [19] konjugálása a Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] 

hatóanyagot tartalmazó komponenshez (20. ábra és 11. folyamatábra) az alábbi konjugátumot 

eredményezte: 

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

[37]

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

[37]

 

20. ábra: Fordított struktúrájú biokonjugátum 
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11. folyamatábra: [37] számú konjugátum szintézise tioéterkötés kialakításával 

 

Mtxγ-GFLGC-NH2  [28] konjugálása a klóracetilezett, tuftsin elágazásokat tartalmazó OT20 

hordozóhoz 

 

A ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPR)G]4-NH2 [20], ClAcK(ClAc)-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2 

[21], ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPKG)G]4-NH2 [22] és ClAcK(ClAc)-[TKPK(Ac-

TKPKG)G]4-NH2 [23] konjugálása a Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] komponenshez (21. ábra és 12. 

folyamatábra) az alábbi konjugátumokat eredményezte: 

 

21. ábra: Hatóanyagként Metotrexátot és kemotaktikus célbavivı szekvenciaként 

tuftsin- és tuftsin-analóg oldalláncokat tartalmazó biokonjugátumok 1. 
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12. folyamatábra: Hatóanyagként Metotrexátot és kemotaktikus célbavivı szekvenciaként 

tuftsin- és tuftsin-analóg oldalláncokat tartalmazó biokonjugátumok szintézise 1. 

 

Mtxγ-GFLGC-NH2  [28] konjugálása a klóracetilezett tuftsin elágazásokat tartalmazó Tp20 

hordozóhoz 

 

ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPR)PPR]4-NH2 [24],  ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2 [25],                               

ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPPR)PPR]4-NH2 [26] és ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2 

[27] konjugálása a Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] komponenshez (22. ábra és 13. folyamatábra) az 

alábbi konjugátumokat eredményezte: 

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

[42]

[43]

[44]

[45]

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

Mtxγγγγ-GFLGC-NH2

[42]

[43]

[44]

[45]
 

22. ábra: Hatóanyagként Metotrexátot és kemotaktikus célbavivı szekvenciaként 

tuftsin- és tuftsin-analóg oldalláncokat tartalmazó biokonjugátumok 2.  
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13. folyamatábra:  Hatóanyagként Metotrexátot és kemotaktikus célbavivı szekvenciaként 

tuftsin- és tuftsin-analóg oldalláncokat tartalmazó biokonjugátumok szintézise 2. 

 

A Dau=Aoa-GFLGC-NH2 [32] konjugálása a klóracetilezett elágazó láncú Tp20 hordozóhoz 

 

ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPR)PPR]4-NH2 [24],  ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2 [25],                               

ClAcK(ClAc)-[TK(H-TKPPR)PPR]4-NH2 [26] és ClAcK(ClAc)-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2 

[27] konjugálása a Dau=Aoa-GFLGC-NH2 [32] komponenshez (23. ábra és 14. folyamatábra) 

az alábbi konjugátumokat eredményezte: 

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

[46]

[47]

[48]

[49]

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TK(For-TKPR)PPR]4-NH2

CH2CO

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

Dau=Aoa-GFLGC-NH2

[46]

[47]

[48]

[49]
 

 

23. ábra: A Dau-tartalmú konjugátumok szerkezete 
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14. folyamatábra: [46-49] számú konjugátumok szintézise tioéterkötés kialakításával 

 

Az 5(6)-CF-GFLGC-NH2 [31] konjugálása a klóracetilezett elágazó láncú peptidekhez 

 

A ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2 [17], ClAc-K(ClAc)-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2 

[18] és a fordított striktúrájú For-NleLF-K(For-NleLF)-[TKPK(ClAc)G]4-NH2 [19] 

klóracetilezett kemotaktikus peptidek konjugálása a 5(6)-CF-GFLGC-NH2 [31] fluoreszcens 

peptidhez     (24. ábra) az alábbi konjugátumokat eredményezte: 

 

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

CF-GFLGC-NH2

[50]

[51]

[52]

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-MLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

CF-GFLGC-NH2

For-NleLF K-[TKPKG]4-NH2

For-NleLF CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

[50]

[51]

[52]
 

 

24. ábra: 5(6)-CF-jelzett peptidkonjugátumok  formil-peptid oldalláncokkal 
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A ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPR)G]4-NH2 [20], ClAcK(ClAc)-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2 

[21], ClAcK(ClAc)-[TKPK(H-TKPKG)G]4-NH2 [22] és ClAcK(ClAc)-[TKPK(Ac-

TKPKG)G]4-NH2 [23] konjugálása a 5(6)-CF-GFLGC-NH2 [31] fluoreszcens peptidhez     (25. 

ábra) az alábbi konjugátumokat eredményezte: 

 

CH2CO     K-[TKPK(TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

[53]

[54]

[55]

[56]

CH2CO     K-[TKPK(TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(For-TKPR)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

CH2CO     K-[TKPK(Ac-TKPKG)G]4-NH2

CH2CO

CF-GFLGC-NH2

CF-GFLGC-NH2

[53]

[54]

[55]

[56]

 

 

25. ábra: 5(6)-CF-jelzett peptidkonjugátumok  tuftsin- és tuftsin-analóg oldalláncokkal 

 

A fent bemutatott biokonjugátumok jellemzését a 13. táblázatban foglaltam össze. 
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13. táblázat: Mtx-, Dau- és 5(6)-CF-tartalmú konjugátumok jellemzése  

Vegyület kódja Rt (perc) 
[M]av 

Számolt 

[M] 

Mért 

33  34,7 5810,4 5809,5 

34 34,4 5810,4 5809,5 

35 32,6 5738,4 5737,8 

36 32,4 5738,4 5737,8 

37 35,8 6874,6 6875,9 

38 16,3 6061,7 6062,4 

39 18,1 6173,7 6174,8 

40 16,5 6178,9 6180,0 

41 17,7 6347,2 6348,4 

42 21,1 6333,8 6334,6 

43 23,5 6445,9 6447,0 

44 21,4 6723,0 6724,2 

45 24,1 6835,0 6835,9 

46 26,7 6627,0 6627,8 

47 28,9 6739,0 6739,9 

48 26,9 7016,6 7017,8 

49 29,2 7128,6 7129,9 

50 33,2 5653,0 5654,3 

51 32,1 5581,0 5582,4 

52 35,2 6561,8 6562,9 

53 29,3 5904,8 5906,6 

54 30,5 6016,8 6018,0 

55 29,9 6021,9 6023,2 

56 31,0 6190,3 6191,6 
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IV/3. A konjugátumok és komponenseik vizsgálata biológiai rendszerekben 
 

IV/3.1. Sejttenyészetek 

 

IV/3.1.1. Tetrahymena pyriformis sejtek 

 

A Tetrahymena pyriformis sejteket 0,1 % élesztıkivonatot tartalmazó 1%-os Bacto tryptone 

médiumban tartottuk fenn, 28°C-on. A kísérletekhez a sejteket növekedésük logaritmikus 

fázisában használtuk fel, 104 sejt/ml sejtkoncentrációt alkalmazva. 

 

 

26. ábra: Tetrahymena pyriformis sejtek 

  

IV/3.1.2. MonoMac6 és THP-1 sejtvonalak 

 

A MonoMac6 és THP-1 (humán monocita) sejtvonalakat 10% magzati borjúszérumot, 

valamint 2mM L-glutamint és 160 µg/ml gentamicint tartalmazó RPMI-1640 médiumban 

tartottuk fenn. A sejteket 50 ml-es mőanyag sejttenyésztı flaskákban tenyésztettük 37°C-os 5% 

CO2-ot tartalmazó párásított levegıjő inkubátorban. A sejttenyészetet 2-3 naponta friss 

médiummal láttuk el és beállítottuk a megfelelı sejtszámot. 
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IV/3.2. Kemotaxis vizsgálatok 
 

IV/3.2.1. Többcsatornás kapilláris assay Tetrahymena pyriformis sejtekkel 

 

Tetrahymena pyriformis sejtek kemotaktikus ingerre adott válaszát többcsatornás kapilláris 

assay-ben vizsgáltuk132, 133 (27. ábra). Egy nyolccsatornás mikropipettával felszívtuk a 

vizsgálni kívánt mintát (peptidek, konjugátumok, kontroll) (belsı kamra), majd 96 lyukú 

lemezre szétosztottuk a sejteket (külsı kamra). Ezt követıen a pipetta hegyeit a sejteket 

tartalmazó oldat felszínére helyeztük és 20 percig, szobahımérsékleten inkubáltuk azokat. Az 

inkubáció elteltével a sejteket 4% formaldehidet tartalmazó PBS-ben fixáltuk és Neubauer 

hemocitométer segítségével okulometriás úton határoztuk meg a mintákba került sejtek számát. 

A rövid inkubációs idı megkönnyíti a közvetlen kemotaktikus válasz mérését134. A 

kemotaktikus válasz koncentrációfüggését 10-12-10-6M koncentráció-tartományban vizsgáltuk. 

Kontrollként a sejtek tenyésztésére használt médiumot alkalmaztuk. Minden egyes adatpont 10 

párhuzamos mérés átlagát jelenti. 

 

27. ábra: Többcsatornás mikropipetta felhasználása kapilláris kemotaxis assay-ben; 

a folyadékban, vagy agaróz lemezen szélesztett sejtek az attraktáns inger (nyíl) irányába 

vándorolnak. 
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IV/3.2.2. Sokkamrás kemotaxis assay MonoMac6 és THP-1 sejtvonalakon 

 

MonoMac6 és THP-1 sejtvonalak esetén a sejtek peptidekre és konjugátumokra adott 

kemotaktikus válaszreakcióját 96 lyukú módosított Boyden kamrában (ún. NeuroProbe 

kamrában) vizsgáltam (28-29. ábrák), ahol egy 96-lyukú lemez szolgál az alsó, kemotaktikus 

anyagot tartalmazó kamraként135. A felsı, sejtek betöltésére szánt kamrát tapadó anyaggal 

bevont kerettel ellátott filter választja el az alsó résztıl. 

(http://www.neuroprobe.com/products/mbseries.html). MonoMac6 sejtvonal esetén 8 µm, 

THP-1 sejtvonal esetén 5 µm pórusátmérıjő polikarbonátból készült speciális szőrıket 

alkalmaztam. A peptideket és a hatóanyagot tartalmazó konjugátumokat 10% magzati 

borjúszérumot, 2mM L-glutamint és 160 µg/ml gentamicint tartalmazó RPMI-1640 

médiumban oldottam fel. A kemotaktikus válasz koncentrációfüggését 10-10-10-6M 

tartományban vizsgáltam. A 96 lyukú lemezt behelyeztem a Boyden kamrába, majd 395 µl 

oldatot (kontroll, peptid vagy konjugátum) adagoltam az alsó lyukakba, ráhelyeztem a lemezre 

a szőrıt, majd lezártam a kamrát. A médiumban lévı sejteket, 105 sejt/ml koncentrációban  

adagoltam a kamra felsı részében lévı lyukakba (100 µl/lyuk). Ezt követıen a kamrát 37°C-os 

5% CO2-ot tartalmazó párásított levegıjő inkubátorba helyeztem, és 3 órán keresztül 

inkubáltam. Ez idı alatt a sejtek a kamra felsı részébıl vándorolhattak az alsó részbe a szőrın 

keresztül. Az inkubációt követıen a kamra felsı részében maradt sejteket eltávolítottam a szőrı 

tetejérıl, majd a kamra alsó felébe, a 96 lyukú lemezre a szőrın keresztül vándorolt sejtek 

számát MTT-teszttel állapítottam meg 136, 137. Elsı lépésben 20 µl, 12 µM MTT oldatot 

pipettáztam a lyukakba, majd 24 órára 37°C-os inkubátorba helyeztem a lemezt. Az inkubálást 

követıen 5 percig centrifugáltam a lemezt 2000 rpm fordulaton. A felülúszót eltávolítottam és 

az MTT-bıl képzıdött formazán kristályokat DMSO-ban oldottam fel, majd az optikai 

denzitást ELISA readerrel mértem 540 és 620 nm hullámhosszon. Minden egyes adatpont 15 

párhuzamos mérés átlagát jelenti. 

Az adatok statisztikai elemzését Student-féle t-próbával végeztük el Origin 7.0 szoftver 

segítségével. 
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28. ábra: Módosított Boyden kamra vázlatos rajza 

 

  

29. ábra: A NeuroProbe által gyártott, módosított Boyden kamra képe. 

 

IV/3.3. Internalizáziós vizsgálatok 
 

A jelzett konjugátumok sejtbejutását áramlási citometriával vizsgáltam MonoMac6 és THP-1 

sejteken. A kísérletekhez CF-jelölt, illetve Dau-t tartalmazó konjugátumokat használtam. A 

mérés elve a 30. ábrán látható: 
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Sejtosztás: 105 sejt/lyuk/1000 µl médium

24 h

37 °C 

5% CO2

Kezelés a konjugátumokkal
(különbözı koncentrációk) 90 perc 

kezelés után mosás HPMI-vel, a sejtek 
kezelése tripszinnel

HPMI-FCS a sejtekre, majd a sejtek 
eltávolítása a lemezrıl

1,5 h

37 °C 

5% CO2

BD LSR II

Áthelyezés 
FACS csıbe

Centrifugálás: 
1000 rpm, 5 perc, 4°C

Felülúszó 
eltávolítása, mérés 

HPMI-ben

 

 

30. ábra: Sejtbejutás vizsgálata áramlási citometriával 

 

Az internalizációs vizsgálatokhoz a MonoMac6 illetve THP-1 monocita sejteket 24 lyukú 

szövettenyésztı lemezre osztottam, a sejtszám lyukanként 105 volt. Ezután 24 órán keresztül 

inkubáltam a sejteket 37°C-on. Az inkubálást követıen a sejteket szérummentes RPMI-1640-

ben oldott különbözı koncentrációjú oldatokkal kezeltem 90 percig 37°C-on. A konjugátumok 

sejtbejutását 10-7-10-4M koncentráció-tartományban vizsgáltam. Kontrollként szérummentes 

médiumot alkalmaztam. A kezelést követıen a sejteket HPMI-vel (glükóz, NaHCO3, NaCl, 

HEPES, KCl, MgCl2, CaCl2, Na2HPO4 x 2H2O) mostam és 10 percig kezeltem azokat 

tripszinnel (5mg/ml). A tripszinezést 10 perc elteltével 10% magzati borjúszérumot tartalmazó 

HPMI-vel állítottam le és a sejteket a lemezrıl FACS csövekbe helyeztem. HPMI-vel való 

mosást követıen a sejteket HPMI-ben szuszpendáltattam fel. A sejtek fluoreszcencia 

intenzitását áramlási citométerrel (BD LSR II, BD Bioscience, San Jose, CA, USA) vizsgáltam. 

A kapott adatokat FACSDiVa szoftverrel értékeltem ki. A kezeletlen kontroll átlag 

fluoreszcencia értékeit kivontam a kezelt minták átlag fluoreszcencia értékébıl.  
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IV/3.4. MTT-teszt és apoptózis vizsgálatok 
 

IV/3.4.1. MTT-teszt 

 

A citosztatikumok (Mtx és Dau) és a konjugátumok tumorellenes hatását a sejtek 

életképességének vizsgálatával MTT módszer segítségével in vitro határoztam meg MonoMac6 

és THP-1 tumorsejtvonalakon. A mérés elvét az 31. ábra foglalja össze. 

A 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid (MTT) sárga színő tetrazólium só, 

melyet az élı sejtek a mitokondriális dehidrogenáz enzim segítségével formazán származékká 

alakítanak át. Mivel ezt az átalakítást csak az élı sejtek képesek megvalósítani, ezért a módszer 

alkalmas vegyületek citotoxikus és/vagy citosztatikus hatásának vizsgálatára. 

 

Kezelés a konjugátumokkal
(különbözı koncentrációk), 3 óra 

múlva mosás, sejtek további 
fenntartása komplett médiumban

Sejtek kiosztása: 
5000 sejt/lyuk/100 µl médium

24 h

37 °C 5% 
CO2

4 nap

MTT oldat a sejtekre  
(2 mg/ml) 3,5 óra

Kristályok 
feloldása 

DMSO-ban

O.D. mérése: λ1=540 nm, 
λ2=620 nm

Kezelés a konjugátumokkal
(különbözı koncentrációk), 3 óra 

múlva mosás, sejtek további 
fenntartása komplett médiumban

Sejtek kiosztása: 
5000 sejt/lyuk/100 µl médium

24 h

37 °C 5% 
CO2

4 nap

MTT oldat a sejtekre  
(2 mg/ml) 3,5 óra

Kristályok 
feloldása 

DMSO-ban

O.D. mérése: λ1=540 nm, 
λ2=620 nm  

31. ábra: MTT-teszt 

 

A kísérlet elsı napján a sejteket egy 96 lyukú szövettenyésztı lemezre osztottam 100 µl 

szérumtartalmú médiumban. Következı nap a sejtekrıl centrifugálást követıen eltávolítottam 

50 µl médiumot és a negatív kontrollként használt sejtekre 150 µl szérummentes médiumot, 

míg a kezelt sejtekre 50 µl szérummentes médiumot és 100 µl szérummentes médiumban oldott 

különbözı koncentrációjú hatóanyagot tettem. Az anyagok citosztatikus hatásának 

koncentrációfüggését 10-7-10-5M tartományban vizsgáltam. Három óra elteltével a sejteket 135-

135 µl szérummentes médiummal mostam 3-szor, majd lyukanként ugyanennyi szérumtartalmú 

médiumot adtam a sejtekhez. 72 óra inkubálás után 45 µl MTT-oldatot (c=2 mg/ml) adtam a 
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sejtekhez lyukanként, majd 3,5 órás inkubálás után oldottam a lila kristályokat 100 µl DMSO-

ban. Végül mértem a minták optikai denzitását 540 és 620 nm hullámhosszon ELISA reader 

segítségével. 

Citosztázis meghatározásánál az 540 nm-en mért optikai denzitás értékekbıl kivontam a 620 

nm-en mérteket (kompenzált abszorbancia), majd a citosztázis mértékét (%) az így kapott 

értékek alapján a következı képlettel határoztam meg: 

Citosztázis (%)=(1-Akezelt/Akontroll)×100, 

ahol Akezelt a kezelt sejtek, míg Akontroll a kontroll sejtek esetében kompenzált abszorbanciát 

jelenti. 

A citosztázis mértékét (%) a koncentráció függvényében ábrázoltam és a kapott görbék 

segítségével meghatároztam az IC50 értékeket. Az IC50 érték azt a koncentrációt jelenti, amely a 

sejtek 50%-ának pusztulását okozzák. 

Sejtproliferáció gátlás meghatározásánál az 540 nm-en mért optikai denzitás értékekbıl 

kivontam a 620 nm-en mérteket (kompenzált abszorbancia), majd a proliferáció mértékét (%) a 

kapott értékek alapján a következı képlettel határoztam meg: 

Proliferáció (%)=(Akezelt/Akontroll)×100, 

ahol Akezelt a kezelt sejtek, míg Akontroll a negatív kontroll sejtek esetében kompenzált 

abszorbanciát jelenti. 

A proliferáció mértékét (%) a koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoltam. 

 

IV/3.4.2. Apoptózis vizsgálatok 

 

A Mtx-ot és Mtx tartalmú konjugátumokat [38-41] 10% magzati borjúszérumot, 2mM L-

glutamint és 160 µg/ml gentamicint tartalmazó RPMI-1640 médiumban oldottam fel. Az 

áramlási citometriás mérésekhez a sejtek jelölésére FITC-cel (fluoreszcein izotiocianát) 

konjugált Annexin V (zöld fluoreszcens) és propídium jodid (PI) (piros fluoreszcens) 

festékeket egyidejőleg alkalmaztam, hogy az élı, apoptotikus és nekrotikus sejtek egymástól 

megkülönböztethetıek legyenek a Mtx vagy Mtx tartalmú konjugátumokkal való kezelést 

követıen. A Mtx és a konjugátumok apoptotikus illetve nekrotikus hatását a 10-8-10-6M 

koncentráció-tartományban vizsgáltam. A kísérlethez a sejteket 24 lyukú szövettenyésztı 

lemezekre osztottam és 24 órán át inkubáltam azokat. Az inkubálás után a sejteket Mtx-tal 

vagy a Mtx tartalmú konjugátumokkal kezeltem 3 és 24 órán keresztül 37°C-os, 5% CO2-ot 

tartalmazó párásított levegıjő inkubátorban. Az inkubálást követıen PBS-sel lemostam róluk a 
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hatóanyagot és 100 µl Annexin V pufferben (10 mM HEPES, 140 mM NaCl, és 2,5 mM CaCl2, 

pH 7,4) felszuszpendáltam a sejteket majd FACS csövekbe helyeztem át azokat. Ezt követıen 

5 µl FITC-cel jelölt Annexin V-öt adtam az egyes mintákhoz. Szobahımérsékleten, sötétben 15 

percig tartó inkubálás után újabb 400 µl Annexin V puffert adtam a sejtekhez és a 

sejtszuszpenziót vortexeltem, majd Becton Dickinson LSR II áramlási citométerrel analizáltam 

azokat. Végül mindegyik FACS csıben lévı sejtszuszpenzióhoz 5 µl PI-ot (1 mg/ml vizes 

oldatból) adtam és vortexelést követıen a mintákat ismét áramlási citométerrel analizáltam. A 

kapott adatokat FACSDiva szoftverrel értékeltem ki. A kezeletlen sejtek sem korai apoptotikus 

(annexin+/PI-), sem nekrotikus (annexin-/PI+) aktivitást nem mutattak 3, illetve 24 óra 

inkubálást követıen. 

Az adatok statisztikai elemzését Student-féle t-próbával végeztük el Origin 7.0 szoftver 

segítségével. 

 

IV/3.5. Hatóanyag felszabadulás  

 

Emésztések katepszin B-vel 

A konjugátumok intracelluláris hatóanyag felszabadulásának meghatározása céljából humán 

katepszin B-vel enzimes emésztéseket végeztem. A kísérlet körülményeit (enzimkoncentráció, 

pH, hımérséklet) úgy választottam meg, hogy az megfelejen a lizoszómális körülményeknek, 

amit modellezni szerettem volna a hatóanyag felszabadulás mértékének meghatározására. A 

kísérlethez Mtxγ-GFLGC-NH2-t [28] és egy általam tetszılegesen kiválasztott konjugátumot 

[40] külön-külön 5mM ciszteint tartalmazó 2 mM EDTA (pH=5) oldatban oldottam fel. Az 

oldatokból 200-200 µl-t Eppendorf csıbe helyeztem és 0,1 egység humán májból kivont 

katepszin B enzimet adtam a mintákhoz. Az így kapott enzimet is tartalmazó oldatokat - az 

alábbi koncentráció arányban: [katepszin B] : [szubsztrát] = 1 : 50, a vak (csak puffert 

tartalmazó oldat) és kontroll (puffert és peptidet vagy konjugátumot tartalmazó oldat) 

mintákkal együtt 37°C-on 15 percig inkubáltam. Az inkubációt követıen az enzimet is 

tartalmazó mintákat és a kontroll, valamint vak oldatokat egyaránt tömegspektrometriával 

vizsgáltam és a keletkezı fragmenseket tandem MS technikával analizáltam. 
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V. EREDMÉNYEK 

 

Doktori munkám során kemotaxison alapuló hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmas 

biokonjugátumokat szintetizáltam. A konjugátumokban a tumorellenes hatóanyagokat 

(Metotrexátot vagy Daunomicint) egy enzimlabilis távtartó egységen (GFLGC) keresztül 

kapcsoltam a tuftsin-analóg alegységekbıl felépülı hordozómolekulához (OT20 vagy Tp20). A 

konjugátumok elsısorban a hordozó oldalláncaiba kapcsolt és a célbajuttatásért felelıs 

különbözı kemotaktikus szekvenciákban tértek el egymástól (For-MLF, For-NleLF, TKPKG, 

Ac-TKPKG, TKPR, For-TKPR, TKPPR vagy For-TKPPR). Összesen 13 különbözı Mtx-ot 

tartalmazó biokonjugátumot és 7 CF-tartalmú konjugátumot (melyekben a Mtx-ot CF-re 

cseréltem a vegyületek sejtbejutásának tanulmányozása érdekében) állítottam elı. A biológiai 

vizsgálatokban a 4 leghatásosabbnak bizonyult konjugátum esetén a Metotrexátot egy 

hatékonyabb és más mechanizmus alapján ható tumorellenes szerre, a Daunomicinre cseréltem 

fel, hogy a konjugátumok citosztatikus hatását megnöveljem. A konjugátumok építıköveit - 

mint hordozó molekula, kemotaktikus oldalláncok és hatóanyagot tartalmazó távtartó egység - 

külön-külön is szintetizáltam kontroll vegyületekként a biológiai vizsgálatokhoz. Az elıállított 

komponenseket és konjugátumokat számos módszerrel (kemotaxis, sejtbejutás, hatóanyag 

felszabadulás, citosztázis, és apoptózis) vizsgáltam különbözı sejtvonalakon, hogy 

megállapíthassam tumorellenes hatékonyságukat. Az alábbiakban részletesen kitérek elıbb a 

szintetikus, majd a biológiai eredményeimre. 

 

V/1. Szintézis 
 

A kemotaktikus célbavivı komponenseket (H-TKPR-NH2 [1], H-TKPKG-NH2 [2] és H-TKPPR-

NH2 [3]), melyek a konjugátumban az oldalláncokat reprezentálják és a módosító részeket nem 

tartalmazó hordozómolekulákat (OT20 és Tp20) minden esetben szilárdfázisú peptidszintetikus 

módszerrel, hagyományos Boc technikát alkalmazva állítottam elı. A peptidek gyantáról 

történı lehasítását és tisztítását követıen 70-80%-os kitermeléssel kaptam meg a vegyületeket.  
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V/1.1.  OT20 hordozómolekulát tartalmazó konjugátumok szintézise 

 

Az elágazó láncú peptidek szintézise esetén a tetratuftsin típusú hordozómolekula szintézisét 

Boc stratégiát alkalmazva valósítottam meg úgy, hogy az ismétlıdı egységek (TKPKG) N-

terminálisához képest 2. pozícióban a Lys oldalláncát ClZ csoporttal, 4. pozícióban pedig Fmoc 

csoporttal védtem. Így az Fmoc védıcsoportot szelektíven le tudtam hasítani, majd Fmoc 

stratégiát alkalmazva kiépítettem az oldalláncokat (For-MLF, For-NleLF, H-TKPKG, Ac-

TKPKG, H-TKPR vagy For-TKPR). Az oldalláncok kiépítését követıen a molekula N-

terminálisát az elágazó láncú kontroll peptidek esetén acetilcsoporttal védtem, a hatóanyagot 

tartalmazó konjugátumok szintéziséhez elıször egy Boc-Lys(Boc) aminosavszármazékkal 

hosszabbítottam meg a hordozót. Ezt követıen a megfelelı protokollt alkalmazva 

eltávolítottam a Boc védıcsoportokat, végül klóracetilcsoportot építettem az N-terminális Lys 

mindkét aminocsoportjára, így kialakítva a funkciós csoportot a további konjugációs lépéshez. 

Ezáltal olyan konjugátumokat nyerhettem, melyek molekulánként 4 célbavivı szekvenciát és 2 

hatóanyagmolekulát tartalmaztak [33-36, 38-41]. Azonban a hordozó sajátságait kihasználva 

ezt az arányt meg is tudtam fordítani és olyan konjugátumot létrehozni, melyben 4 hatóanyag 

molekula kapcsolódik távtartó egységen keresztül a hordozóhoz az oldalláncokban, míg a két  

célbavivı szekvenciát az N-terminális lizin tartalmazza. Az ún. fordított struktúra [37] biológiai 

rendszerekben való vizsgálatával meg tudtam határozni, hogy a kemotaktikus peptidek illetve a 

hatóanyag molekula száma és pozíciója milyen hatással van a biokonjugátumok 

célbajuttatására.  A fordított struktúra szintézisénél elıször a Boc csoportok eltávolítása után az 

N-terminális Lys α- és ε-aminocsoportján Boc technikával folytatva a szintézist építettem ki az 

irányító szekvenciákat (For-NleLF). Ezután eltávolítottam az ismétlıdı egységek N-

terminálisához képest 4. pozícióban lévı Lys ε-aminocsoportjáról az Fmoc védıcsoportokat és 

klóracetileztem a molekulát, így 4 funkciós csoportot biztosítva a hatóanyag távtartó egységen 

keresztüli kapcsolásához.  

A szintézist követıen az elágazó láncú, klóracetilezett peptideket a védıcsoportok 

eltávolításával egy lépésben hasítottam le a gyantáról. A nyers peptideket fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottam (RP-HPLC), a tisztítást követıen liofilizáltam 

azokat, és a tisztított termékek egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI 

tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) ellenıriztem. A kitermelés a legtöbb esetben 70-

85%-os volt. 
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V/1.1.1 Metotrexátot tartalmazó biokonjugátumok szintézise 

V/1.1.1.1. A Mtx-GFLGC-NH2 szintézise 

A Mtx-ot tartalmazó GFLGC távtartó peptidet Fmoc technikával szintetizáltam, majd 

Metotrexátot kapcsoltam a peptidhez. Ezt követıen lehasítottam a peptidet a gyantáról és a 

hasított peptidet liofilizáltam. Analitikai RP-HPLC segítségével három fı terméket detektáltam 

(32. ábra), amelyeket a HPLC-s tisztítás során el is tudtam különíteni egymástól. Mivel a 

távtartó egység a Mtx glutaminsav egységének γ- illetve α-karboxilcsoportján keresztül 

egyaránt kapcsolódhat (33. ábra), így könnyen megmagyarázható 2 csúcs jelenléte. A 

harmadik csúcs pedig irodalmi analógiák alapján138 feltételezhetıen a Mtx α-

karboxilcsoportján keresztül kapcsolódó peptid D-izomerje, ahol Mtx glutaminsav egysége 

nem L, hanem D konfigurációjú.  

A csúcsalatti területek aránya a következı volt:    

Mtxγ-GFLGC-NH2 [28] : Mtxα-GFLGC-NH2 [29] : Mtxα-D-GFLGC-NH2 [30] =                    

56,6 : 32,9 : 10,5. Az elválasztást és liofilizálást követıen a tisztított termékek egységességét és 

minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) 

ellenıriztem. 
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32. ábra: A Mtx-GFLGC-NH2 nyers peptid kromatogramja  
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33. ábra: γ- és α-karboxilcsoporton keresztül kapcsolódó Mtx-GFLGC-NH2 izomerek   

 

V/1.1.1.2. Mtx-GFLGC-NH2  konjugálása a klóracetilezett elágazó láncú peptidekhez 

A klóracetilezett elágazó láncú peptideket [17-23] Tris pufferben oldottam fel majd kis 

részletekben, folyamatosan adagoltam az oldatokhoz a Mtx-GFLGC-NH2 vegyületet. Az 

oldatban a konjugátumok képzıdése mellett melléktermékként megjelent a Mtx-GFLGC-NH2 

dimer formája is, melyben a két molekula a Cys-ek tiolcsoportjai között kialakult 

diszulfidhídon keresztül kapcsolódtak egymáshoz. A bakteriális formil-peptideket (For-MLF és 

For-NleLF) oldalláncban tartalmazó hordozóhoz [17, 18] mind a Mtxγ-GFLGC-NH2, mind 

pedig a Mtxα-GFLGC-NH2 izomert konjugáltam tioéterkötés kialakításával. A kemotaxis 

vizsgálatok tanulságai alapján viszont a többi konjugátum elıállítására [19-23] csak a γ-izomert 
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használtam, mivel az α-izomer kapcsolása erısen kemorepellens molekulákat eredményezett. A 

reakció elırehaladtát minden konjugálás esetén analitikai HPLC-vel követtem. A reakció végén 

a konjugátumokat szemipreparatív RP-HPLC-vel tisztítottam. A 34. ábrán a For-NleLF 

oldalláncú konjugátumon [35] mutatom be a reakció elırehaladtát és a tisztítás 

eredményességét. Az elválasztást és a liofilizálást követıen a tisztított termékek egységességét 

és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) 

ellenıriztem. A konjugálási lépéseknél, a kiindulási hordozóra számolva 85-90 %-os 

kitermelést értem el. A keletkezett dimer vegyület az izolálás után DTT-vel redukálható volt, és 

a visszanyert monomert a továbbiakban újra hasznosítottam. 
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34. ábra:’A’ kromatogram: a konjugálás 15 perc után; ’B’ kromatogram: a konjugálás vége, 

ahol a kiindulási peptid már nincs jelen; ’C’kromatogram: a tisztított konjugátum [35] 

kromatogramja 



 89

V/1.1.2. 5(6)Karboxifluoreszcein-jelölt konjugátumok 

 

V/1.1.2.1. A 5(6)-CF-GFLGC-NH2 [31] szintézise 

Az internalizációs vizsgálatok kivitelezése érdekében CF-jelölt konjugátumokat szintetizáltam, 

melyekben a Mtx helyére 5(6)-Karboxifluoreszceint építettem be. A 5(6)-CF-t tartalmazó 

GFLGC távtartó peptidet Fmoc technikával szintetizáltam majd a szintézist követıen 

lehasítottam a peptidet a gyantáról. A hasítást követıen a nyers peptidet szemipreparatív RP-

HPLC-vel tisztítottam. A kromatogramban detektálható 5(6)-Karboxifluoreszcein izomerek 

szemipreparatív oszlopon nem váltak el egymástól megfelelıen, és mivel a biológiai 

vizsgálatokhoz nem szükséges az izomer-tiszta vegyület, ezért azokat nem választottam el 

egymástól. A tisztítást és a liofilizálást követıen a peptidet analitikai RP-HPLC-vel és ESI 

tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) jellemeztem. Az 5(6)-Karboxifluoreszceint 

tartalmazó távtartó peptidet 80%-os kitermeléssel állítottam elı.  

 

IV/1.1.2.2. 5(6)-CF-GFLGC-NH2 konjugálása a klóracetilezett elágazó láncú peptidekhez 

A klóracetilezett elágazó láncú peptideket Tris pufferben oldottam fel, majd kis részletekben 

5(6)-CF-GFLGC-NH2-t adagoltam az oldatokhoz. A konjugálás során tioéterkötés jött létre az 

elágazó láncú peptidek klóracetil- és a távtartó egység ciszteinjének tiolcsoportja között, de 

detektálható volt az 5(6)-CF-GFLGC-NH2-dimer képzıdése is, melyben a CF-tartalmú 

monomerek diszulfidhídon keresztül kapcsolódtak dimerré. A konjugáció elırehaladtát 

analitikai HPLC-vel követtem. A reakció végén a konjugátumokat szemipreparatív RP-HPLC-

vel tisztítottam. A tisztított termékek jellemzését analitikai RP-HPLC-vel és ESI 

tömegspektrometriás módszerrel (ESI-MS) végeztem. A Mtx-tartalmú konjugátumokhoz 

hasonlóan, a CF-tartalmú konjugátumok esetén is 85-90%-os kitermeléssel valósítottam meg a 

konjugálási lépést. 

 

V/1.2. Tp20 hordozó molekulát tartalmazó konjugátumok szintézise 

 

Munkám során egy új hordozómolekulát, a Tp20-at ([TKPPR]4) fejlesztettem ki, mely - az 

OT20 hordozóhoz ([TKPKG]4) hasonlóan - egy tetratuftsin-analóg. Az új hordozó 

alkalmasságának vizsgálatára, Tp20 molekulát tartalmazó biokonjugátumokat is szintetizáltam. 
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Az új hordozón kizárólag tuftsin-analóg oldalláncokat építettem ki, mivel ezek hatékonyabbnak 

bizonyultak a bakteriális formil-peptid oldalláncot tartalmazó konjugátumokkal szemben, mind 

a kemotaxis, mind pedig az internalizációs vizsgálatok eredményei alapján.  

Az acetilezett vagy klóracetilezett elágazó láncú peptidek elıállítása során, a hordozómolekula 

[TKPPR]4 ismétlıdı egységeiben lévı Lys-ek ε-aminocsoportjáról eltávolítottam az Fmoc 

védıcsoportokat és Fmoc/Bzl technikával építettem ki a célbavivı szekvenciaként szolgáló, 

kemotaktikus aktivitással rendelkezı tuftsin-analóg oldalláncokat (H-TKPR, For-TKPR, H-

TKPPR, For-TKPPR). Az oldalláncok szintézisét követıen a hatóanyagot nem tartalmazó 

elágazó peptidek elıállításakor a molekula N-terminálisát acetileztem. A hatóanyagot 

tartalmazó konjugátum készítése esetén a hordozó N-terminálisára elıször egy Boc-Lys(Boc) 

aminosavszármazékot kapcsoltam, majd Boc-hasítást követıen klóracetilcsoportot építettem a 

N-terminális Lys mindkét aminocsoportjára. A szintézis után az elágazó láncú peptideket 

lehasítottam a gyantáról és a kapott nyers peptideket RP-HPLC-vel tisztítottam. A tisztított 

termékek egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-sel ellenıriztem. A 

szekvenciában lévı nagyszámú prolin megnehezítette a szintézist, számos újrakapcsolásra is 

szükség volt, így a Tp20 hordozót tartalmazó elágazó láncú peptidek szintézisét 60%  körüli 

kitermeléssel tudtam elıállítani.  

 

V/1.2.1. Metotrexátot tartalmazó biokonjugátumok 

 

A klóracetilezett, elágazó láncú peptideket [24-27] Tris pufferben oldottam majd a korábban 

szintetizált, tisztított Mtxγ-GFLGC-NH2-t kis részletekben adtam az oldatokhoz. A már 

korábban leírt konjugátumokhoz hasonlóan, ezekben az esetekben is tioéterkötésen keresztül 

kapcsolódik a hatóanyagot tartalmazó peptid, az oldalláncban irányítószekvenciákat tartalmazó 

hordozó molekulákhoz. A konjugáció elırehaladtát, mint minden korábbi konjugálás során is, 

analitikai HPLC-vel követtem. A reakció végén a konjugátumokat félpreparatív RP-HPLC-vel 

választottam el a melléktermékként képzıdött [Mtxγ-GFLGC-NH2]2 dimertıl, a feleslegben 

alkalmazott Mtxγ-GFLGC-NH2-tıl és egyéb szennyezıdésektıl. A tisztított termékek 

egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-sel ellenıriztem. A 

konjugátumokat 60-70%-os kitermeléssel állítottam elı.  
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V/1.2.2. Daunomicint tartalmazó biokonjugátumok 

 

V/1.2.2.1. A Dau=Aoa-GFLGC-NH2 [32] szintézise 

Irodalmi adatok alapján139 a Daunomicin cukorrészének amidkötéssel történı peptidhez 

kapcsolása, a citosztatikum hatásának elvesztését eredményezi. Ezért a Dau oxocsoportját 

használtam fel a peptidhez való konjugálásához. Oxovegyületek, oxim vagy hidrazon kötésen 

keresztül konjugálhatóak peptidekhez. Mivel a Kutatócsoportban a korábbi kísérletek 

bizonyították, hogy az oximkötéssel kapcsolt konjugátumokban a Daunomicin megtartotta 

tumorellenes hatását, konjugátumaim elıállítására magam is ezt a kötéstípust választottam. 

A Daunomicint tartalmazó konjugátumok további elınyös tulajdonsága, hogy nincs szükség 

külön fluoreszcens jelölésre, mivel a Dau önmagában is mutat fluoreszcens sajátságokat. A 

távtartó GFLGC szekvenciát Fmoc stratégiát alkalmazva szintetizáltam. Az utolsó aminosav 

felkapcsolását követıen, Boc-Aoa-OH-t kapcsoltam a molekulához, majd lehasítottam a 

gyantáról a peptidet. A hasítás után a nyers peptidet NaOAc pufferben oldottam és részletekben 

adagoltam hozzá a Dau-t mindaddig, míg a kiindulási peptid el nem fogyott. A Dau 

oxocsoportja és a távtartó egység aminooxi-acetil részletének amincsoportja között ily módon 

egy oximkötést alakítottam ki. A reakciót analitikai RP-HPLC-vel követtem. A reakció végén a 

kapott Daunomicint tartalmazó nyers peptidet szemipreparatív RP-HPLC-vel tisztítottam, a 

peptid egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI-MS-sel ellenıriztem. A 

Dau-tartalmú peptidet 75%-os kitermeléssel állítottam elı. 

 

V/1.2.2.2. Dau=Aoa-GFLGC-NH2 konjugálása a klóracetilezett elágazó láncú peptidekhez 

A klóracetilezett elágazó láncú peptideket Tris pufferben oldottam fel, majd Dau=Aoa-

GFLGC-NH2-t adagoltam az oldathoz kis részletekben. Ilyen körülmények között tioéterkötést 

alakítottam ki az elágazó láncú peptidek klóracetil- és a távtartó egység ciszteinjének 

tiolcsoportja között. A reakcióban melléktermékként a Dau=Aoa-GFLGC-NH2 dimer formában 

képzıdött, melyben a monomer alegységeket diszulfidhíd kapcsolta össze. A konjugáció 

elırehaladtát analitikai HPLC-vel követtem. A reakció végén a konjugátumokat 

szemipreparatív RP-HPLC-vel választottam el a szennyezı vegyületektıl. A tisztított termékek 

egységességét és minıségét analitikai RP-HPLC-vel és ESI tömegspektrometriás módszerrel 

(ESI-MS) ellenıriztem. A konjugátumokat 50%-os kitermeléssel tudtam elıállítani a kiindulási 

hordozóra számítva. 
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V/2. A biológiai vizsgálatok eredményei 

 

A különbözı biológiai vizsgálatokat minden esetben egy-egy vegyületcsoporton végeztem el. 

Az elıállított vegyületek csoportosítását az alábbiakban ismertetem: 

 

1. csoport: Bakteriális formil-tripeptideket (For-MLF, For-NleLF) oldalláncban tartalmazó 

OT20 hordozók: [6],[7] és a fordított struktúrájú [8], valamint a formil-peptid 

oldalláncú Mtx-ot tartalmazó konjugátumok: [33-37], melyekben a Mtx α- [34] és [35] 

vagy γ-karboxilcsoportján [33], [35] és [37] keresztül kapcsolódik a kemotaktikus 

peptidekhez. Ehhez a csoporthoz tartoznak továbbá a formil-peptid oldalláncot 

tartalmazó CF-jelölt konjugátumok is [50-52], melyekkel a konjugátumok sejtbejutását 

vizsgáltam. 

2. csoport: Tuftsin vagy tuftsin-analóg (TKPR, For-TKPR, TKPKG és Ac-TKPKG) 

oldalláncot tartalmazó OT20 hordozók: [9-12]; Mtx-ot tartalmazó konjugátumaik: [38-

41], továbbá a tuftsin és tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó CF-jelölt konjugátumok 

[53-56], melyekkel a biomolekulák sejtbejutását vizsgáltam. 

3. csoport: Tuftsin vagy tuftsin-analóg (TKPR, For-TKPR, TKPPR és For-TKPPR) 

oldalláncot tartalmazó Tp20 hordozók: [13-16]; valamint Mtx-ot tartalmazó 

konjugátumaik: [42-45]. Itt jegyzem meg, hogy ezen konjugátumok esetén nem volt 

szükség CF-jelölt molekulára, mivel a kemotaktikus oldalláncokat tartalmazó Tp20 

hordozóhoz Dau-t is konjugáltam a késıbbiekben, ezért ezek a konjugátumok 

alkalmasak voltak az internalizációs vizsgálatokra. 

4. csoport: Tuftsint vagy tuftsin-analógot (TKPR, For-TKPR, TKPPR és For-TKPPR) 

oldalláncban tartalmazó Tp20 hordozók: [13-16]; valamint Dau-t tartalmazó 

konjugátumaik: [46-49]. 
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V/2.1. Bakteriális peptideket tartmazó hordozók és konjugátumaik vizsgálata 
biológiai rendszerekben (1. csoport vegyületei) 
 

V/2.1.1. Tetrahymena pyriformis sejteken végzett kemotaxis vizsgálatok eredményei 

 

Bakteriális formil-peptidet tartalmazó elágazó láncú peptidek kemotaxis vizsgálata 

A Kutatócsoportban már korábban vizsgálták a For-MLF-OH és For-NleLF-OH tripeptidek 

kemotaxisát. A mérési eredmények azt mutatták, hogy mindkét peptid szignifikáns 

kemoattraktáns aktivitással bír a vizsgált koncentráció-tartományban (10-12-10-6M). A formil-

tripeptideket OT20 hordozón oldalláncként történı kiépítése után vizsgáltam a kapott elágazó 

láncú peptideket [6-7] és azt tapasztaltam, hogy a tripeptidek natív kemotaktikus hatása nagy 

mértékben megváltozott. A For-MLF hordozóra való kapcsolását követıen teljes mértékben 

elvesztette kemotaktikus aktivitását, a peptid [6] a vizsgált koncentráció-tartományban (10-12-

10-6M) neutrálisnak bizonyult. A hordozóhoz való kapcsolás a másik tripeptid (For-NleLF) 

esetén eltérı hatást eredményezett. A For-NleLF oldalláncot tartalmazó OT20 hordozó [7] a 

teljes koncentráció-tartományban szignifikáns kemoattraktáns tulajdonsággal rendelkezett.  

 

Mtx-ot tartalmazó elágazó láncú konjugátumok kemotaxis vizsgálata 

A For-MLF oldalláncot tartalmazó peptid konjugálása a Mtxγ-GFLGC-NH2 -hez egy rendkívül 

kemorepellens molekulát eredményezett [33], lásd 35/A ábra.  

A For-NleLF oldalláncot tartalmazó konjugátumok [35-36] viszont ígéretesebb 

komponenseknek bizonyultak a Mtx kemotaxison alapuló hatóanyag szállítására. Mind a Mtxγ-

GFLGC-NH2, mind pedig a Mtxα-GFLGC-NH2 hatóanyagot tartalmazó távtartó egységet 

konjugáltam a For-NleLF oldalláncot tartalmazó OT20 hordozóhoz és ezek kemotaktikus 

aktivitását vizsgáltam. A két konjugátum [35-36] különbözı kemotaktikus választ váltott ki a 

sejtekbıl (lásd 35/B és C ábra). A γ-izomer konjugátum [35] kétfázisos hatást mutatott: míg a 

magasabb koncentráció-tartományban (10-7-10-6 M) kemoattraktáns hatással bírt, a 10-12 és 10-9 

M-os koncentrációban repellens volt a molekula. Ezzel szemben az α-izomer konjugátum [36], 

melyben a Mtx az α-aminocsoportján keresztül kapcsolódik a konjugátumban, erıs 

kemorepellens hatást váltott ki a vizsgált koncentráció-tartományban (10-12-10-6 M).  
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A kapott adatok arra engednek következtetni, hogy kemotaktikus válaszreakció nem csupán a 

konjugátum kemotaxisáért felelıs oldalláncainak minıségétıl függ (For-MLF és For-NleLF), 

hanem a Mtx kapcsolódási módjától (α vagy γ) is. Ezen kísérletekbıl kiindulva a továbbiakban 

olyan konjugátumokat állítottam elı, melyekben a Mtx a γ-karboxilcsoportján keresztül 

kapcsolódik az adott kemotaktikus konjugátumban.  
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35. ábra: Kemotaktikus hatások a For-MLF [33] (A) és For- NleLF oldalláncot tartalmazó 

Mtx-konjugátumok esetén, melyekben a Mtx vagy az α-[36] (B) vagy a γ-karboxilcsoportján  

[35] (C) keresztül kapcsolódik a konjugátumban 
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V/2.1.2. THP-1 sejtvonalakon végzett kemotaxis vizsgálatok eredményei 

 

Bakteriális formil-peptidet tartalmazó elágazó láncú peptidek kemotaxis vizsgálata 

THP-1 sejtvonalon a kemotaktikus peptidek [6-8] attraktánsnak bizonyultak, fıleg a magasabb 

koncentráció-tartományban (10-8-10-6M). A legnagyobb attraktáns hatást a For-MLF oldalláncú 

peptid [6] fejtette ki, a kontrollhoz képest 2-3-szoros kemotaktikus aktivitást mutatott. Bár a [7] 

és [8]-as számú elágazó láncú peptidek nem fejtettek ki ekkora hatást, kemoattraktáns voltuk 

így is szignifikánsan eltért a kontrollétól. 

 

Mtx-ot tartalmazó elágazó láncú konjugátumok kemotaxis vizsgálata 

A Mtx-ot tartalmazó For-MLF [33] és For-NleLF [35] oldalláncú konjugátumok THP-1 

sejtekre gyakorolt hatása igen hasonló volt (36/A és B ábrák). Mint ahogy azt az ábrákon is 

láthatjuk, a konjugátumok a magasabb koncentráció-tartományban, legfıképpen a 10-6M-os 

koncentrációban, igen nagymértékő kemoattraktáns hatást mutattak (kontrollhoz képest 4-6-

szoros), azonban az alacsonyabb koncentrációkban neutrálisak voltak. 
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36. ábra: For-MLF [33] (A) és For-NleLF [35] (B) oldalláncú Mtx-konjugátumok kemotaktikus 

aktivitása THP-1 sejtvonalon  

 

THP-1 sejtvonalon vizsgáltam a fordított struktúrájú konjugátum [37] kemotaktikus aktivitását, 

hogy megtudjuk, hogyan befolyásolja a kemotaktikus oldalláncok száma a sejtek kemotaxisát. 

Ugyan a fordított struktúrájú konjugátum 2 kemotaktikus elágazással a legnagyobb alkalmazott 

koncentrációban nem volt annyira attraktáns, mint a 4 kemotaktikus oldalláncot tartalmazó 
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konjugátumok, de a többi vizsgált koncentrációban hatásosabbnak bizonyult társainál. A 

konjugátum az egész vizsgált koncentráció-tartományban szignifikáns kemoattraktáns hatást 

mutatott, tehát a 2 kemotaktikus elágazás is elég a kívánt hatás eléréséhez. (37. ábra) 
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37. ábra: A fordított struktúrájú konjugátum [37] kemotaktikus aktivitása THP-1 sejtvonalon 

A THP-1 sejtvonalon kapott eredmények azt mutatták, hogy a konjugátumok képesek 

kemotaktikus válaszreakciót kiváltani, a leukémiás sejtek számára attraktánsak voltak. A 

következı kérdés, bejutnak-e a sejtekbe a vizsgált konjugátumok? Erre a választ az alábbi 

fejezet adja meg. 

 

V/2.1.3. THP-1 sejteken végzett internalizációs vizsgálatok eredményei 

 

Ahhoz, hogy a konjugátumok sejtbejutását vizsgálni tudjam, CF-jelölt származékokat 

szintetizáltam [50-52]. A sejtek fluoreszcenciáját, a konjugátomakkal való kezelést követıen, 

áramlási citomteriával vizsgáltam. A For-MLF [50] és For-NleLF [51] oldalláncú Mtx-

konjugátumok sejtbejutásában nem volt különbség. A konjugátumok sejtbejutása 

koncentrációfüggı volt és minden vizsgált koncentrációban (1,6x10-7-10-4M) bejutottak a 

sejtekbe. A fordított struktúrájú konjugugátum [52] internalizációja azonban eltért a korábbi két 

konjugátumétól, szinte csak a legnagyobb koncentrációban (10-4M) tapasztaltunk sejtbejutást, 

azonban ebben a koncentrációban ez a konjugátum adta a legintenzívebb fluoreszcens jelet. A 

konjugátumok internalizációjának különbsége az [51] és [52] konjugátumokkal szemléltetve a 

38. ábrán látható.  
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38. ábra: For-NleLF [51] oldalláncú és a fordított struktúrájú [52] konjugátumok sejtbejutása 
(THP-1 sejtvonal)  

A For-NleLF oldalláncot tartalmazó Mtx-konjugátum (2x10-5M) sejtbejutását fluoreszcens 

mikroszkóppal is vizsgáltuk (39. ábra). A képeken jól látható, hogy a konjugátum bejutott a 

sejtekbe. Az ábra bal oldalán fluoreszcens felvétel látható, jobb alsó részén pedig ugyanannak a 

sejtnek a fáziskontraszt mikroszkópos és fluoreszcens felvétele egymásra vetítve. Az ábra jobb 

felsı részén a kezeletlen kontroll sejtrıl, alsó részén pedig a konjugátummal kezelt sejtrıl 

készült felvételek láthatók.  

 

39. ábra: [51]-es számú konjugátum internalizációja THP-1 sejtekbe 
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V/2.1.4. THP-1 sejteken végzett sejtproliferációs vizsgálatok eredményei 

 

Bizonyítottuk, hogy konjugátumaink képesek magukhoz vonzani a sejteket, majd bejutnak 

azokba. Természetesen a cél az, hogy a tumorsejtbe jutva ezek a konjugátumok képesek 

legyenek elpusztítani azokat. Annak megállapítására, hogy a konjugátumok eredményeznek-e 

sejtosztódás gátlást, proliferációs vizsgálatokat végeztünk. Az eredmények alapján elmondható, 

hogy bár a szabad Mtx jobban gátolta a sejtproliferációt, azonban nagyobb koncentrációban a 

konjugátumok [50-51] is mutattak citosztatikus hatását. Mindkét formil-tripeptidet tartalmazó 

konjugátum hatása igen hasonló volt, a 40. ábrán a Mtx és az [51]-es konjugátum példáján 

mutatom be a sejtproliferáció gátlását. 

 

40.ábra: Proliferációs vizsgálatok Mtx-tal és a For-NleLF oldalláncot tartalmazó Mtx-
konjugátummal [51] THP-1 sejtvonalon, 48 óra inkubálást követıen 
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V/2.2. Tuftsin-analóg peptideket oldalláncban tartmazó OT20 hordozók és 

konjugátumaik vizsgálata biológiai rendszerekben (2. csoport vegyületei) 

 

V/2.2.1. MonoMac6 sejtvonalon végzett kemotaxis vizsgálatok eredményei 

 

Tuftsin és tuftsin analóg tetra- és pentapeptidek (H-TKPR-NH2 [1] és H-TKPKG-NH2 [2]) 

kemotaxis vizsgálata 

A H-TKPR-NH2 [1] peptid szignifikáns kemoattraktáns hatást váltott ki 10-9 és 10-6 M 

koncentrációban, de 10-7M-os koncentrációban repellens hatása volt, míg a többi 

koncentrációban neutrálisnak bizonyult. Ezzel ellentétben a H-TKPKG-NH2 [2] peptidnek 

repellens hatása volt a 10-10 és 10-7 M-os koncentrációkban, míg a többiben neutrális volt. 

Az OT20 [4] hordozó kemotaxis vizsgálata 

A hordozó molekula jelentısen repellensnek bizonyult a 10-6M-os koncentrációban, azonban 

nem volt hatással a MonoMac6 sejtek kemotaxisára a többi koncentrációban. Ez alapján 

elmondható, hogy a H-TKPKG-NH2 [2] peptid oligomerizációja OT20 hordozóvá kemotaktikus 

hatás elvesztésével jár. 

A Mtx és Mtxγγγγ-GFLGC-NH2 [28] kemotaxis vizsgálata 

A Mtx nagymértékő repellens hatást mutatott az alacsonyabb koncetráció-tartományban (10-10-

10-8M), a magasabb koncentrációkban viszont attraktáns volt. A Metotrexátot tartalmazó 

enzimlabilis távtartó egység [28], a Mtx-tal szemben szignifikáns attraktáns hatással bírt az 

alacsonyabb (10-10-10-8M), míg repellensnek bizonyult a magasabb koncentrációban (10-6 M). 

Az eredményekbıl látható, hogy a Mtx, távtartó egységhez kapcsolása rendkívül elınyösen 

hatott a biológiai aktivitás tekintetében.  

A tuftsin elágazást tartalmazó peptidek [9-12] és konjugátumaik [38-41] kemotaxis vizsgálata 

A H-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [9] kemoattraktánsnak bizonyult a legnagyobb 

alkalmazott koncentrációban (10-6M), viszont az alacsonyabb koncentráció-tartományban (10-9-

10-8 M) szignifikánsan repellens hatást mutatott. A Mtxγ-GFLGC-NH2 konjugálását követıen az 

elıállított konjugátum [38] jelentıs attraktáns hatásra tett szert a teljes koncentráció-
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tartományban (kivéve 10-6M). Tehát a Mtxγ-GFLGC-NH2 kapcsolása az elágazó láncú 

hordozóhoz egy rendkívül hatékony konjugátumot eredményezett (41/A ábra). 

A For-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [10] ugyan 10-6M-os koncentrációban 

kemoattraktáns volt, de az alacsonyabb koncentráció-tartományban (10-10-10-8 M) repellensnek 

bizonyult, tehát az oldallánc formilezése nem volt hatással a biológiai aktivitásra. A Mtxγ-

GFLGC-NH2 konjugálása a peptidhez (konjugátum [39]), nem változtatta meg jelentıs 

mértékben a kemotaktikus aktivitást, a konjugátum [39] továbbra is attraktáns hatású volt a 10-

6M-os koncentrációban, és neutrálisnak vagy enyhén repellensnek bizonyult az alacsonyabb 

koncentráció-tartományban (10-10-10-8 M) (41/B ábra).  

A H-TKPKG oldalláncot tartalmazó peptid [11] kétfázisos hatást mutatott. A nagyobb 

koncentráció-tartományban (10-7-10-6 M) kemorepellens hatást váltott ki, míg az alacsonyabb 

koncentráció-tartományban (10-10-10-8 M) jelentıs mértékő attraktáns hatása volt. A Mtxγ-

GFLGC-NH2 konjugálását követıen az elıállított konjugátum [40] ellentétes és kevésbé 

szignifikáns hatást váltott ki. A 10-6M-os koncentrációban kemoattraktáns volt, de az 

alacsonyabb koncentráció-tartományban (10-9-10-8 M) repellensnek bizonyult (41/C ábra). 

 Az Ac-TKPKG oldalláncú peptid [12] szignifikáns attraktáns hatást váltott ki a 10-6M-os 

koncentrációban, mely hatás megmaradt, csak az alacsonyabb koncentráció-tartományba 

tolódott a Mtxγ-GFLGC-NH2 konjugálását követıen (konjugátum [41]) (41/D ábra). 

A MonoMac6 sejtvonalon tapasztalt eredmények azt mutatták, hogy a konjugátumok képesek 

kemotaktikus válaszreakciót kiváltani. A MonoMac6 sejtvonalon kemotaxis szempontjából a a 

For-TKPR oldalláncot tartalmazó Mtx-konjugátum [38] bizonyult a leghatékonyabbnak, mely 

egy széles koncentráció-tartományban nagyfokú attraktáns hatást váltott ki.  
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41. ábra: H-TKPR [38] (A),  For-TKPR [39] (B), H-TKPKG [40] (C), illetve Ac-TKPKG [41] 

(D) oldalláncot tartalmazó Mtx-konjugátumok kemotaktikus aktivitása MonoMac6 sejtvonalon 

 

V/2.2.2. MonoMac6 sejteken végzett internalizációs vizsgálatok eredményei 

 

A konjugátumok sejtbejutásának vizsgálatához CF-jelölt származékokat szintetizáltam [53-56]. 

A sejtek fluoreszcenciáját a CF-jelzett konjugátomakkal való kezelést követıen áramlási 

citomteriával vizsgáltam. A konjugátumok internalizációja rendkívül jelentıs és koncentráció-

függı volt. Legnagyobb mértékben a For-TKPR oldalláncú CF-jelölt konjugátum [54] jutott be 

a sejtekbe, míg a H-TKPR oldalláncot tartalmazó fluoreszcens konjugátum [53] internalizációja 

kevésbé volt hatékony (42/A és B ábrák). Ebbıl arra következtethetünk, hogy az oldallánc 

formilezése megnöveli a konjugátum sejtbejutási képességét.  
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A H-TKPKG oldalláncot tartalmazó CF-jelölt konjugátum [55] ugyan bejutott a sejtbe, de az 

Ac-TKPKG oldalláncot tartalmazó konjugátum [56] ennél nagyobb mértékben tudott 

internalizálódni (42/C és D ábrák). Tehát elmondható, hogy nemcsak az oldallánc formilezés, 

hanem az acetilezés is megnöveli a konjugátumok sejtbejutásának mértékét. 

A H-TKPR oldalláncot tartalmazó konjugátumot összehasonlítva a H-TKPKG oldalláncúval 

látható, hogy a H-TKPR oldalláncú konjugátum internalizációja jóval nagyobb mértékő volt. A 

For-TKPR oldalláncú konjugátum sejtbejutása is nagyobb mértékő volt, mint az Ac-TKPKG 

oldalláncú konjugátumé, bár itt a különbség nem volt számottevı. 

 

42. ábra: H-TKPR [53](A), For-TKPR [54](B), H-TKPKG [55](C) vagy Ac-TKPKG [56](D) 

oldalláncú CF-jelölt konjugátumok bejutása MonoMac6 sejtekbe 

A fluoreszcencia intenzitások dramatikus növekedése a nagyobb koncentrációk esetén azt 

sugallja, hogy a sejtek ilyen peptidkoncentráció mellett már másképp veszik fel a 
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konjugátumokat, mint a kisebb koncentrációk esetén. Ez lehet fagocitózis, de felmerül a 

konjugátum sejtpenetrációja a sok bázikus aminosav jelenléte miatt. 

 

V/2.2.3. Apoptózis vizsgálatok a Mtx-tartalmú konjugátumokkal [38-41] MonoMac6 
sejtvonalon  

 

Az apoptózis egyik legkorábbi jele a membrán-alkotó foszfatidil szerin (PS) átfordulása a 

sejtmembrán belsı oldaláról az extracelluláris tér felé, így kötıhelyet biztosítva az annexin V 

számára. Ez az átfordulás az apoptózis egyik legkorábbi jelensége, melyet detektálhatunk 

FITC-jelölt Annexin-V-tel áramlási citometria segítségével. Annexin-V-FITC és PI festékek 

szimultán alkalmazásával követhetı az apoptózis fázisainak változása, az élı sejttıl, a korai, 

majd késıi apoptózison keresztül a sejtpusztulásig.  

A Mtx és a konjugátumok [38-41] apoptotikus, illetve nekrotikus hatását a 10-8-10-6M 

koncentráció-tartományban vizsgáltam MonoMac6 sejtvonalon. Ez még az a koncentráció-

tartomány, amelyben a konjugátumok receptor közvetített úton juthatnak be a sejtekbe az 

internalizációs vizsgálatok alapján.  A Mtx és a Mtx-konjugátumokkal [38-41] történı 3, illetve 

24 órás kezelés hatására a sejtek 2-12%-a nekrotizált (annexin-/PI+) (43-44.ábra). 

Meglehetısen kevés apoptotikus sejtet (annexin+/PI- és annexin+/PI+) figyeltem meg. A 

kezelési idı és koncentráció növelésével a MonoMac6 sejtek nekrózisának mértéke arányosan 

nıtt. Alacsonyabb koncentrációkban a konjugátumok nem érték el a Mtx hatását, csak 24 órás 

inkubálással, ami azzal magyarázható, hogy Mtx konjugátumból való felszabadulásához idı 

kell. A TKPKG [40] és Ac-TKPKG [41] oldalláncú konjugátumok a legnagyobb 

koncentrációban (10-6M) mind a 3 órás, mind pedig a 24 órás kezelést követıen hatásosabbnak 

bizonyultak magánál a Mtx-nál, de a TKPR [38] és For-TKPR [39] oldalláncú 

konjugátumkonjugátum is hatásosak voltak. 
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43. ábra: Mtx and Mtx-konjugátumok hatása MonoMac6 sejtekre 3 órás kezelést követıen 
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44. ábra: Mtx and Mtx-konjugátumok hatása MonoMac6 sejtekre 24 órás kezelést követıen 

 

A kemotaxis, internalizációs és apoptózis vizsgálatok bebizonyították, hogy a konjugátumok 

képesek kemoattraktáns hatást kiváltani, tehát bizonyos koncentrációkban vonzóak a 

tumorsejtek számára. Emellett képesek bejutni a tumorsejtbe, valamint el is tudják pusztítani 

azokat.  
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V/2.2.4. Emésztések katepszin B enzimmel 

 

A konjugátumok intracelluláris hatóanyag-felszabadulásának meghatározása céljából humán 

katepszin B-vel enzimes emésztéseket végeztem a TKPKG elágazást tartalmazó Mtx-

konjugátummal [6] és a hatóanyagot tartalmazó enzimlabilis távtartó egységgel Mtxγ-GFLGC-

NH2 [18] mint a konjugátumok egyik komponensével. Az emésztések során kapott 

fragmenseket MS technikával azonosítottam. Mindkét esetben az enzim által hasított fı 

fragmens a Mtxγ-G volt ([M+H+]=512,3), bár a spektrumban megfigyelhetı volt a Mtxγ-GF 

([M+H+]=659,4) és a Mtxγ-GFLG ([M+H+]=829,5) fragmensek képzıdése is. A konjugátum 

emésztése esetén detektálható volt a [M+H+]=4560,0 tömegő fragmens, mely megfeleltethetı 

annak a konjugátum-fragmensnek, melybıl az enzim lehasította a két Mtxγ-GFLG szekvenciát. 

(45-46. ábrák) Az enzimet nem tartalmazó kontroll mintákban nem történt változás: mind a 

konjugátum, mind a hatóanyagot tartalmazó távtartó egység az inkubálás körülményei között 

stabil maradt. A katepszin B-vel végzett emésztések eredményei arra engedtek következtetni, 

hogy az enzim fı hasítási helye a távtartó egységben a Gly és Phe között van, tehát 

elmondható, hogy a sejten belül a lizoszómába jutott konjugátumok a távtartó peptidnél 

hasadnak katepszin B enzim hatására. Az, hogy a glicin lehasad-e a metotrexátról a lizoszómában 

más enzimek hatására, vagy a glicin kötött metotrexát is ki tudja fejteni a megfelelı biológiai hatást, 

további kísérleteket igényel.  
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45. ábra: A  Mtxγ-GFLGC-NH2 [18] tömegspektruma a katepszin B enzimmel történı emésztést 

követıen 
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46. ábra: A  konjugátum [6] tömegspektruma a katepszin B enzimmel történı emésztést 

követıen 

 

V/2.3. Tuftsin-analóg peptideket oldalláncban tartalmazó Tp20 hordozók és 

konjugátumaik vizsgálata biológiai rendszerekben (3. csoport vegyületei) 

 

V/2.3.1. THP-1 sejtvonalon végzett kemotaxis vizsgálatok eredményei 

 

A tuftsin-analóg pentapeptid (H-TKPPR-NH2 [3]) és a Tp20 [5] hordozó kemotaxis vizsgálata 

A peptideket 10-11-10-6M koncentráció-tartományban vizsgáltuk. A H-TKPPR-NH2 [3] peptid 

szignifikáns kemoattraktáns hatást váltott ki 10-10, 10-9 és 10-7 M koncentrációban, de a többi 

vizsgált koncentrációban repellens hatása volt. A hordozó molekula [5] azonban jelentısen 

repellensnek bizonyult a teljes vizsgált koncentráció-tartományban. Ezalapján elmondható, 
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hogy a H-TKPPR-NH2 [3] peptid oligomerizációja Tp20 hordozóvá a kedvezı kemotaktikus 

hatás elvesztésével jár. (Itt említem meg, hogy ugyanilyen következtetésre jutottam az OT20 

hordozót illetıen: a monomer kemotaktikus aktivitása nagyobb mértékő, mint a tetramer 

hordozóé.) 

A Tp20 hordozón tuftsin elágazást tartalmazó peptidek [13-16] és konjugátumaik [42-45] 

kemotaxis vizsgálata 

A H-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [13] kemoattraktánsnak bizonyult a vizsgált 

koncentráció-tartományban (10-11-10-6M). A Mtxγ-GFLGC-NH2 konjugálását követıen 

azonban, az elıállított konjugátum [42] elvesztette attraktáns hatását, a nagyobb koncentráció-

tartományban neutrális volt, a kisebb koncentráció-tartományban pedig repellensnek bizonyult. 

Tehát a Mtxγ-GFLGC-NH2 kapcsolása az elágazó láncú hordozóhoz egy, a kemotaxis 

szempontjából kevésbé hatékony konjugátumot eredményezett (47/A ábra). 

A For-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [14] 10-8M-os koncentrációban kemorepellens volt, 

a többi koncentrációban pedig neutrálisnak bizonyult, tehát az oldallánc formilezése 

lecsökkentette az attraktáns hatást. A Mtxγ-GFLGC-NH2 konjugálása a peptidhez (konjugátum 

[43]) úgy változtatta meg a kemotaktikus aktivitást, hogy a konjugátum [43] továbbra is 

hatékony volt a 10-8M-os koncentrációban, de nem repellens, hanem attraktáns hatásúvá vált 

(47/B ábra).  

A H-TKPPR oldalláncot tartalmazó peptid [15] kemoattraktánsnak bizonyult a vizsgált 

koncentráció-tartományban (10-11-10-6M), kiemelkedıen attraktáns hatás volt észlelhetı a 10-9 

és 10-6M koncentrációk esetén. A Mtxγ-GFLGC-NH2 konjugálását követıen, az elıállított 

konjugátum [44] a nagyobb koncentráció-tartományban (10-8-10-6 M) neutrális vagy 

kemorepellens hatást váltott ki, míg az alacsonyabb koncentráció-tartományban (10-11-10-9 M) 

jelentıs mértékő attraktáns hatása volt. (47/C ábra). 

 Az For-TKPPR oldalláncú peptid [16] szignifikáns attraktáns hatást váltott ki a 10-10-10-9, 10-7 

M-os koncentrációkban, a többi koncentrációban neutrálisnak bizonyult. A Mtxγ-GFLGC-NH2 

konjugálását követıen az elıállított konjugátum [45] ugyan megtartotta attraktáns hatását 

(kivéve 10-10M, ahol repellens hatású volt), de csak kevésbé szignifikáns választ váltott ki a 

sejtekbıl (47/D ábra).  

Összességében elmondható, hogy a konjugátumok képesek voltak kemotaxist indukálni, és a 

leghatékonyabb molekulának a H-TKPPR oldalláncot tartalmazó konjugátum [44] bizonyult.  
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47. ábra: H-TKPR [42](A), For-TKPR [43](B), H-TKPPR [44](C), illetve For-TKPPR [45](D) 

oldalláncú Mtx-tartalmú konjugátumok kemotaktikus hatása THP-1 sejtvonalon 

 

V/2.3.2. THP-1 sejteken végzett MTT-teszt eredményei 

 

Citosztázis vizsgálatot végeztem a konjugátumokkal [42-45] annak megállapítására, hogy a 

konjugátumok eredményeznek-e sejtpusztulást. Az eredményeket összehasonlítottam a Mtx 

hatásával. A 48. ábrán jól látható, hogy a konjugátumok a 10-5M-os koncentrációban közel 

olyan hatékonyak, mint a Mtx, sıt a For-TKPPR oldalláncú Mtx-tartalmú konjugátum [45] a 

legnagyobb koncentrációban még a Mtx-nál is hatékonyabbnak bizonyult.  
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48. ábra: H-TKPR [42], For-TKPR [43], H-TKPPR [44], illetve For-TKPPR [45] oldalláncú 
Mtx-tartalmú konjugátumok citosztatikus hatása összehasonlítva a Mtx-tal THP-1 sejtvonalon 

 

V/2.4. Tuftsin-analóg peptideket oldalláncban tartalmazó Tp20 hordozók és 

Dau-konjugátumaik vizsgálata biológiai rendszerekben (4. csoport vegyületei) 

 

V/2.4.1. MonoMac6 sejtvonalon végzett kemotaxis vizsgálatok eredményei 

 

A tuftsin-analóg pentapeptid (H-TKPPR-NH2 [3]) és a Tp20 [5] hordozó kemotaxis vizsgálata 

A H-TKPPR-NH2 [3] peptid szignifikáns kemoattraktáns hatást váltott ki minden vizsgált 

koncentrációban (10-10-10-5M). A hordozó molekula [5] azonban neutrálisnak bizonyult a 

vizsgált koncentráció-tartományban. Ez alapján elmondható, hogy a H-TKPPR-NH2 [3] peptid 

oligomerizációja Tp20 hordozóvá a kemotaktikus hatás elvesztésével jár MonoMac6 sejtek 

esetén. Erre a következtetésre jutottam a THP-1 sejtvonalon elvégzett kísérletek eredményei 

alapján is.  
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A tuftsin elágazást tartalmazó peptidek [13-16] és konjugátumaik [46-49] kemotaxis 

vizsgálata 

A H-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [13] csak a legkisebb koncentrációban                       

(10-10M) bizonyult kemoattraktánsnak, a többi koncentrációban neutrális hatást mutatott. A 

Dau=Aoa-GFLGC-NH2 kapcsolását követıen azonban az elıállított konjugátum [46] jelentıs 

attraktáns hatást mutatott széles koncentráció-tartományban (10-10-10-6M). Tehát a Dau=Aoa-

GFLGC-NH2 konjugálása az elágazó láncú hordozóhoz kemotaxis szempontjából egy rendkívül 

hatékony konjugátumot eredményezett (49/A ábra). 

A For-TKPR oldalláncot tartalmazó peptid [14] a vizsgált koncentrációban szignifikáns 

attraktás hatást fejtett ki a 10-8M-os koncentráció kivételével (ahol kemorepellens volt), tehát 

az oldallánc formilezése megnövelte a biológiai aktivitást. A Dau=Aoa-GFLGC-NH2 

konjugálása a peptidhez (konjugátum [47]) lerontotta a kemotaktikus aktivitást. A konjugátum 

[47] ugyan rendelkezik némi attraktáns hatással a kisebb koncentrációkban (10-10-10-9M), de a 

10-7és 10-5M-os koncentrációkban repellensnek bizonyult (49/B ábra).  

A H-TKPPR oldalláncot tartalmazó peptid [15] kétfázisos hatást mutatott. 10-7és 10-5M-os 

koncentrációkban kemorepellens hatást váltott ki, míg az alacsonyabb koncentráció-

tartományban (10-10-10-8 M) jelentıs mértékő attraktáns hatása volt. A Dau=Aoa-GFLGC-NH2 

kapcsolását követıen az elıállított konjugátum [48] attraktáns hatásúvá vált mind a magasabb 

(10-6-10-5 M), mind az alacsonyabb koncentrációkban (10-9-10-8M) a nagyobb koncentráció-

tartományban (10-8-10-6M), a legkisebb vizsgált koncentrációban (10-10M) azonban repellens 

hatásra tett szert. (49/C ábra). 

 Az For-TKPPR oldalláncú peptid [16] szignifikáns attraktáns hatást váltott ki a 10-9-10-8,10-6 

M-os koncentrációkban, a többi koncentrációban viszont neutrálisnak bizonyult, tehát az 

oldallánc formilezése itt is megnövelte a kemotaktikus aktivitást. A Dau=Aoa-GFLGC-NH2 

konjugálását követıen, az elıállított konjugátum [49] nemcsak megtartotta attraktáns hatását, 

hanem még nagyobb mértékő attraktáns hatást mutatott (49/D ábra).  

Összességében elmondható, hogy az oldallánc formilezése mindkét esetben megnövelte a 

kemotaktikus aktivitást és a konjugátumok igen hatásosnak bizonyultak, mivel a legtöbb 

esetben egy széles koncentráció-tartományon belül meg tudták tartani attraktáns hatásukat. 



 112

 

49. ábra: H-TKPR [46](A), For-TKPR [47](B), H-TKPPR [48](C) illetve For-TKPPR [49](D) 

oldalláncú Dau-tartalmú konjugátumok kemotaktikus hatása MonoMac6 sejtvonalon 

 

V/2.4.2. MonoMac6 sejteken végzett internalizációs vizsgálatok eredményei 

 

Internalizációs vizsgálatok során a sejtek fluoreszcenciáját, a konjugátomakkal [46-49] való 

kezelést követıen áramlási citometriával vizsgáltam. A konjugátumok internalizációja 

koncentráció-függı volt.  Legnagyobb mértékben a For-TKPR oldalláncú konjugátum jutott 

[47] be a sejtekbe, míg a H-TKPR oldalláncot tartalmazó konjugátum [46] kevésbé volt 

hatékony a bejutás szempontjából (50. ábra). Ebbıl arra következtethetünk, hogy az oldallánc 

formilezése megnöveli a konjugátum sejtbejutási képességét, csakúgy, mint az elızı 

vegyületcsaládnál.  

A H-TKPPR oldalláncot tartalmazó konjugátum [48] ugyan bejutott a sejtbe, de a For-TKPPR 

oldalláncot tartalmazó konjugátum [49] ennél nagyobb mértékben tudott internalizálódni (50. 
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ábra). Tehát elmondható, hogy az oldallánc formilezése ebben az esetben is megnöveli a 

konjugátum sejtbejutási képességét.  

A H-TKPR oldalláncot tartalmazó konjugátumot összehasonlítva a H-TKPPR oldalláncúval, 

látható, hogy a H-TKPR oldalláncú konjugátum internalizációja nagyobb mértékő volt, és 

ugyanez elmondható a For-TKPR, illetve a For-TKPPR oldalláncú konjugátumok 

összehasonlítása esetén is. 

 

 

50. ábra: H-TKPR [46], For-TKPR [47], H-TKPPR [48], illetve For-TKPPR [49] oldalláncú  

Dau-tartalmú konjugátumok internalizációja MonoMac6 sejtek esetén 

 

V/2.4.3. MonoMac6 sejteken végzett MTT-teszt eredményei 

 

Citosztázis vizsgálatokat végeztem a konjugátumokkal [46-49] annak megállapítására, hogy 

azok eredményeznek-e sejtpusztulást. Az eredményeket összehasonlítottam a Dau hatásával. A 

51. ábrán látható, hogy a For-TKPPR [49] oldalláncú konjugátum kevésbé hatékony, mint a 

Dau. A H-TKPR oldalláncú konjugátum [46] hatékonysága összemérhetı a Daunomicinével, a 

For-TKPR [47] és H-TKPPR [48] oldalláncot tartalmazó konjugátumok IC50 értéke 
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alacsonyabb a Dau IC50 értékénél, ami azt jelenti, hogy ez a két konjugátum hatásosabb a 

Daunomicinnél.  
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51. ábra: : H-TKPR [46], For-TKPR [47], H-TKPPR [48], illetve For-TKPPR [49] oldalláncú 

Dau-tartalmú konjugátumok citosztatikus hatása összehasonlítva a Daunomicinnel MonoMac6 

sejtvonalon 
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Doktori munkám során irányított tumorterápiában alkalmazható biokojugátumokat állítottam 

elı és azok biológiai aktivitását különbözı sejtvonalakon vizsgáltam. A célsejtek, mozgásra 

képes tumorsejtek voltak így pl. leukémiás monocita sejtek. A szelektív célbajuttatás érdekében 

a konjugátumokkal olyan receptorokat céloztam meg, amelyek a sejtek kemotaktikus 

aktivitásáért felelısek. Ezért célbajuttatásért felelıs irányító molekulaként formil-peptideket 

(For-MLF, For-NleLF) illetve tuftsin-származékokat (TKPR, For-TKPR, TKPPR, For-TKPPR, 

TKPKG, Ac-TKPKG) oldalláncként kapcsoltam az általam szintetizált hordozó molekulához 

(OT20 illetve Tp20). Tumorellenes hatóanyagként Metotrexátot illetve Daunomicint 

használtam, és egy enzimlabilis távtartó egységen (GFLGC) keresztül konjugáltam a hordozó 

molekulákhoz.  

A Mtx-ot tartalmazó konjugátumok esetén elkészítettem a CF-jelölt analógokat is, melyekben a 

Mtx helyére 5(6)-Karboxifluoreszceint építettem a molekulába, íly módon láthatóvá téve a 

molekulákat a fluoreszcens mikroszkóp illetve az áramlási citométer számára.  

A citosztatikumokat (Mtx vagy Dau) illetve CF-et tartalmazó távtartó egységeket és a 

kemotaktikus oldalláncokat tartalmazó peptideket szilárdfázisú peptidszintézissel állítottam elı. 

A Metotrexátot amidkötéssel, a Daunomicint - aminooxi-ecetsavon (Aoa) keresztül - 

oximkötéssel kapcsoltam a távtartó egységhez. Majd a citosztatikumokat illetve CF-et 

tartalmazó távtartó egységeket és a kemotaktikus oldalláncokat tartalmazó peptideket oldatban, 

tioéterkötés kialakításával kapcsoltam össze.  

Összesen 17 féle tumorellenes hatóanyagot és 7 féle CF-et tartalmazó biokonjugátumot 

állítottam elı. 

Az elkészített konjugátumok és komponenseik (irányító szekvenciák, hordozók, kemotaktikus 

oldalláncot tartalmazó hordozók és hatóanyagot tartalmazó távtartó egységek) kemotaktikus 

aktivitását, internalizációját és citosztatikus hatását három különbözı sejtvonalon vizsgáltam: 

Tetrahymena pyriformis modell sejten és két humán leukémia sejtvonalon (THP-1 és 

MonoMac6). 
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Vizsgáltam: 

 

� Mtx kapcsolódási módjának (α- vagy γ-karboxilcsoporton keresztül kapcsolódó 

izomerek) hatását a konjugátumok biológiai hatékonyságára; 

A Metotrexátot, glutaminsav részletének α- és γ-karboxilcsoportján kersztül egyaránt 

kapcsoltam a formil-tripeptideket tartalmazó elágazó láncú peptidekhez. A kemotaxis 

vizsgálatokban a γ-karboxilon keresztül kapcsolódó izomer a pozitív kemotaxis szempontjából 

hatékonyabb volt, és mivel ’kemotaktikus drug targeting’-re alkalmas biokonjugátumok 

elıállítása volt a célom, ezért a továbbiakban csak olyan konjugátumokat állítottam elı, 

melyekben a Mtx a γ-karboxilcsoportján keresztül kapcsolódik az adott kemotaktikus 

hordozóhoz. 

 

�  Az irányító molekulák típusának hatását a konjugátumok kemotaxisára és 

sejtbejutására; 

Az eredmények alapján elmondható, hogy mind a kemotaxis, mind pedig az internalizáció 

szempontjából a tuftsin-analóg oldalláncot tartalmazó konjugátumok hatásossabbak voltak a 

biológiai rendszerekben. Kemotaxis szempontjából legelınyösebb tulajdonságokkal a H-TKPR 

illetve a H-TKPPR oldallácú konjugátumok bírtak. A tuftsin-analóg oldalláncok formilezése a 

konjugátumok esetén általában lerontotta a kemotaktikus hatékonyságot, viszont elısegítette a 

konjugátumok sejtbejutását.  

 

� Az irányító molekulák számának és pozíciójának hatását; 

Vizsgálataim azt mutatták, hogy az irányító molekulák pozíciójának megváltozása és számának 

csökkenése (4-rıl 2-re) ugyan csökkenti a konjugátum attraktáns hatását, de nem teszi 

hatástalanná a molekulát. Mivel azonban a 4 irányító szekvenciát tartalmazó konjugátumok 

elınyösebb tulajdonságokkal bírtak, mint a 2 irányító szekvenciát tartalmazó fordított struktúra, 

ezért maradtam az eredeti konstrukciónál. 
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� A hordozó típusának hatását a biológiai aktivitásra; 

Eredményeim alapján mindkét hordozó (OT20 és Tp20) alkalmasnak bizonyult a 

citosztatikumok szállítására.  

 

� A Metotrexát és Daunomicin kapcsolódásának hatását a kemotaktikus aktivitásra, 

összehasonlítva a hatóanyag nélküli irányító egységet tartalmazó hordozóval; 

A Metotrexátot vagy Daunomicint tartalmazó távtartó egységek - melyek ugyan önmagukban 

kemorepellensek voltak - konjugálása az amúgy is elınyös tulajdonságú kemotaktikus 

irányítószekvenciákat tartalmazó hordozókhoz legtöbb esetben még hatékonyabb 

konjugátumokat eredményezett, melyek nemcsak attraktáns hatással bírtak, de rendkívüli 

módon bejutottak a sejtekbe és képesek voltak azt elpusztítani a citosztatikumokhoz hasonló, 

vagy egyes esetekben még jobb hatékonysággal. 

 

� A két tumorellenes hatóanyag (Mtx és Dau) hatásbeli különbségét a konjugátumokban; 

Eredményeim alapján kijelenthetem, hogy a Daunomicin tartalmú konjugátumok kemotaxis 

szempontjából bizonyos esetekben hatékonyabb vegyületeknek bizonyultak a Mtx-tartalmú 

konjugátumoknál, de sejtbejutva mindkét hatóanyag képes volt elpusztítani a daganatos 

sejteket. 

 

� A hatóanyagok felszabadulását; 

A konjugátumok intracelluláris hatóanyag-felszabadulásának meghatározása céljából humán 

katepszin B-vel enzimes emésztéseket végeztem egy Mtx-tartalmú konjugátummal és a 

hatóanyagot tartalmazó távtartó egységgel (GFLGC). Az emésztések eredményei alapján 

elmondható, hogy a sejten belül a lizoszómába jutott konjugátumokból a hatóanyag glicinhez 

kapcsolva (Mtx-G) fel tud szabadulni a lizoszómális katepszin B enzim hatására, és ezt 

követıen kifejti citosztatikus hatását.  
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Összességében a biológiai eredmények azt mutatták, hogy a konjugátumok többsége 

kemoattraktánsnak bizonyult a tumoros sejtek számára, vagyis elısegítették a sejtek 

vándorlását a konjugátum irányába. Az internalizációs vizsgálatok eredményei bizonyították, 

hogy a konjugátumok bejutnak a sejtbe. A sejtbejutást követıen a hatóanyag felszabadul a 

konjugátumokból, és ki tudja fejteni tumorellenes hatást. Egyes konjugátumokkal MTT 

vizsgálatot, egyes konjugátumokkal pedig apoptózis vizsgálatot végeztem. A kísérletek 

eredményei alapján elmondhatom, hogy a konjugátumokkal való kezelés a tumoros sejtek 

pusztulásához vezetett.  

Az in vitro biológiai mérések bizonyították, hogy a kifejlesztett citosztatikumot tartalmazó 

kemotaktikus peptid-konjugátumok alkalmas és hatékony molekulák lehetnek a rákos 

megbetegedések gyógyításában. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az elmúlt évtizedekben az irányított hatóanyag szállító rendszerek új perspektívát nyitottak a 

gyógyszerkutatás, így a rákkutatás területén egyaránt. Ezek a rendszerek számos elınnyel 

rendelkeznek a hatékony, ámde toxikus kismérető hatóanyagokkal szemben. Méretükbıl 

kifolyólag specifikusan juthatnak be a célsejtbe (pl. receptor mediált endocitózis) és egyszerre 

több hatóanyagot is tartalmazhatnak (melyek azonosak és különbözıek is lehetnek), 

megnövelve a kezelés hatékonyságát és egyidejőleg csökkentve a mellékhatásokat. Ezek közé a 

hatóanyag szállító rendszerek közé tartoznak többek között a peptid alapú biokonjugátumok, 

melyek több részegységbıl épülhetnek fel: egy hordozómolekulából, egy vagy több irányító 

szekvenciából -melyek a sejtfelszíni receptorokhoz kötıdve biztosíthatják a receptor mediált 

endocitózist- és tumorellenes hatóanyagból, melyek a hordozóhoz kapcsolhatóak és tetszés 

szerint variálhatóak. Doktori munkám célja kemoterápiában alkalmazható peptid alapú 

biokojugátumok szintézise volt. Ezek a konjugátumok célbajuttatásért felelıs irányító 

molekulaként formil-peptideket (For-MLF, For-NleLF), illetve tuftsin-származékokat (TKPR, 

For-TKPR, TKPPR, For-TKPPR, TKPKG, Ac-TKPKG) tartalmaztak, melyeket oldalláncként 

építettem ki a hordozó molekulán (OT20, illetve Tp20) szilárdfázisú peptidszintézissel. 

Tumorellenes hatóanyagként Metotrexátot, illetve Daunomicint használtam, és egy 

enzimlabilis távtartó egységen (GFLGC) keresztül oldatban konjugáltam a hordozó 

molekulához. A Mtx-ot tartalmazó konjugátumok esetén a hatóanyagot fluoreszcens jelzéssel 

cseréltem ki, hogy ezek alkalmasak legyenek fluoreszcens vizsgálatokra (FACS, fluoreszcens 

mikroszkóp). Az elıállított biokonjugátumokat és azok komponenseit különbözı biológiai 

rendszerekben vizsgáltam. Tumoros sejtvonalakon (MonoMac6, THP-1) és Tetrahymena 

pyriformis sejteken vizsgáltam a konjugátumok kemotaxisát, citosztázisát és sejtbejutását. Az 

eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a konjugátumoknak számos elınyük van a szabad 

citosztatikumokkal (Mtx, Dau) szemben. Egyes konjugátumok jelentıs kemoattraktáns hatással 

rendelkeznek, tehát a mozgásra képes sejtek elindulnak irányukba. Emellett mindegyik 

konjugátum hatékonyan bejutott a sejtekbe, csakúgy, mint a hatóanyagok, de valószínőleg 

eltérı mechanizmussal. A Mtx és Dau önmagukban specificitás nélkül jutnak be a sejtekbe, 

ezzel szemben feltételezzü, hogy a konjugátumokat receptor mediált endocitózissal veszi fel a 

sejt. Mindezeken felül a konjugátumok hatása összemérhetı, sıt egyes esetekben felülmúlja a 

szabad hatóanyagok hatékonyságát. Az in vitro biológiai mérések bizonyították, hogy a 

kifejlesztett citosztatikumot tartalmazó kemotaktikus peptid-konjugátumok alkalmasak és 

hatékonyak lehetnek a rákos megbetegedések gyógyításában. 
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IX. SUMMARY 

In the field of targeted drug delivery, numerous bioconjugates have been developed to enhance 

the efficiency and specificity of novel antitumor therapeutics. This kind of drug delivery 

system usually consists of a carrier component, a drug or drugs and targeting moieties. During 

the past decade, several carrier systems have been involved depending on the target organ. 

Forasmuch the receptor mediated endocytosis may provide the appropriate pathway for cellular 

uptake, targeting moieties have modulated the palette of drug delivery systems. 

The goal of this project was to develop a targeted peptide-based drug delivery system for the 

treatment of cancer. These conjugates consist of a drug (Mtx or Dau), an enzyme labile spacer 

peptide (GFLGC), a biodegradable peptide carrier (OT20 or Tp20) and targeting peptide 

moieties (bacterial formyl peptides: For-MLF, For-NleLF, and tuftsin or tuftsin analogues: H-

TKPR, For-TKPR, H-TKPKG, Ac-TKPKG, TKPPR or For-TKPPR). Carriers with targeting 

moieties in branches were synthesized by SPPS using mixed Boc and Fmoc strategies. Drug 

molecules with enzyme-degradable spacer were attached to the carrier system in solution.     In 

vitro biological assays were investigated with the prepared conjugates on Tetrahymena 

pyriformis cells, MonoMac6 and THP-1 human leukemia cell lines. Chemotaxis assays were 

carried out with the branched peptides as well as with the drug-conjugates. Each of the drug-

conjugates could trigger significant chemoattractant effect on MonoMac6 and THP-1 cell lines. 

Rapid internalization of the CF-labeled and Dau-containing conjugates was observed. MTT and 

apoptosis assay was observed to determine the cytostatic effect of the conjugates. Cells were 

undergoing necrosis after treating with Mtx, Dau or with conjugates. The most effective 

molecules were those Mtx- or Dau-containing conjugates in which the chemotactic branches 

were tuftsin or tuftsin analogues, in certain cases these conjugates trigger higher toxic effect 

than the free drugs. First and last, if we draw a parallel between the free drugs and the 

conjugates, we can say that the conjugates have many advantages in contrast to Mtx or Dau. 

The conjugates can attract the leukemia cells in certain concentrations. Beside the chemotaxis, 

the conjugates can be internalized rapidly as much as the free drugs, but the mechanism of 

internalization is different. Mtx and Dau can simply diffuse through the membrane without any 

specificity in contrast to the conjugates, which can be taken up by the cells through receptor-

mediated endocytosis. Furthermore, the conjugates are at least as cytotoxic as the free drugs. 

The results of the biological tests confirmed the feasibility of this new chemotactic drug 

targeting strategy for increasing the efficacy and specificity of chemotherapy especially in 

tumor treatments.  


