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Bevezetés és célkitűzések 

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

fordultak. A detektált és biológiai hatással ellátott fehérjék működésének megértését, 

szervezetben betöltött funkciójuk mind teljesebb megismerését segíti a fehérjék modellezése, 

illetve szerkezet-hatás viszgálata kisebb peptidekkel. A szerkezet-hatás összefüggések 

feldolgozásával, értékelésével megismerhetővé válnak az egyes szakaszok, szerkezeti elemek, 

hatása a biológia hatás megjelenésében. A modellpeptidek, fehérjeszakaszok, biológiailag 

aktív peptidek, peptidomimetikumok kémiai kutatásának egyik legfontosabb preparatív 

eszköze a szilárd fázisú peptidkémia. A szintetikus szilárd fázisú peptidkémia kialakulása óta 

(Bruce Merrifield, 1963) jelentős fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor még a mai napig is 

vannak olyan szekvenciák, amelyek előállítása nehézséget jelent. Ezek a peptidek újabb és 

újabb szilárd hordozók, védőcsoportok fejlesztését igénylik. 

Doktori munkám során a szilárdfázisú peptidkémiai metodológiai kutatás három fő területébe 

próbáltam betekintést nyerni. Elsőként a napjainkban egyik legsokrétűbben használt gyanta, a 

2-klór-tritil-klorid gyanta hasítási kinetikai vizsgálatait végeztem el (a), majd új típusú 

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

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

állítottam elő (c). 

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

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

egyik legnépszerűbb hordozója. Népszerűsége igen sokoldalú felhasználhatóságának 

köszönhető. Egyaránt szintetizálható rajta peptid-karbonsav, peptid-alkohol és peptid-tiol. Az 

aminosavak, amino-alkoholok gyantára kapcsolásával számos közlemény foglalkozik. 

Ismertek jól használható hasítóelegyek, azonban a termékek hasíthatóságáról, illetve a hasítás 

mechanizmusáról nincsenek információink. Munkám során peptidalkoholok 2-klór-tritil 

gyantáról történő hasítása során érdekes anomáliákat tapasztaltam, ezért a hasítási 

tulajdonságok mind teljesebb feltérképezését tűztem ki célul. 

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

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

jellemzése. A hasítás reakciókinetikai jellemzésén túl összefüggéseket kívántam találni a 

hasítási sebesség és 1) a hasítóelegyek összetétele 2) a hasítandó kötés kémiai tulajdonságai 

között, valamint, 3) a gyantáról hasítandó vegyület lánchosszúsága, és a hasítandó kötés 

közelében lévő esetleges térgátlás között. 
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b) Új típusú polietilén-glikol alapú hordozók szintézise 

A szilárd hordozók fejlődésének egyik mérföldköve volt a PEG alapú hordozók megjelenése. 

A polietilén-glikol poláris oldószerekben tapasztalható kiváló duzzadási, és oldhatóság növelő 

sajátságainak köszönhetően lehetőség nyílt az előállított termékek gyantán történő biológiai 

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

kereskedelmi forgalomban, azonban a hosszú PEG láncok (2-3000 Da) miatt kapacitásuk 

alacsony (~ 0,2 mmol/ g gyanta), áruk viszont magas. További problémát jelenthet, hogy 

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

egyértelműek (csak átlagos molekulatömeggel, és polidiszperzitással jellemezhetőek). 

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

olcsó, könnyen hozzáférhető kiindulási anyagokból előállíthatóak, polimerizáció mentes 

technológiával készülnek el, emellett egyaránt alkalmasak Boc és Fmoc peptidszintézisre és a 

jelenleg kapható gyantáknál lényegesen magasabb kapacitással rendelkeznek (~0,6 mmol/ g 

gyanta). Célul tűztem ki az előállított gyanták fizikai és kémiai jellemzését, valamint a 

gyantán előállított peptidek biológiai hozzáférhetőségének vizsgálatát. Végezetül alkalmazni 

kívántam az új gyantákat egy jól ismert úgynevezett „nehéz szekvencia” szintézisére, 

bizonyítandó a polietilén-glikol inter/intramolekuláris hidrogén-híd gátló tulajdonságait. 

c) Oligoetilén-glikol alapú védőcsoport rendszer szintézise 

A szilárd fázisú peptidkémia alkalmazhatóságának feltétele (a megfelelő szilárd hordozón túl) 

a jól megválasztott védőcsoport kombináció használata. Napjainkban két elterjedt szintetikus 

stratégia ismert (Boc/benzil, iletve Fmoc/terc-butil technika). Ezeken túl számos speciális 

védőcsoport ismert, amelyek általában a hasíthatóságukban különböznek egymástól. A 

szintézis közben aggregálódó, ezáltal a szintézist nehezítő „nehéz szekvenciák” előállítására 

azonban önmagában egyik sem nyújt megoldást. Az inter/intramolekuláris hidrogén-hidakkal 

történő aggregáció megakadályozására eddig a leghatékonyabban a Hmb védőcsoportot 

alkalmazták. Ennek lényege, hogy az aminosavak N-terminálisára az átmeneti védőcsoport 

mellé, egy másik csoportot is felvisznek, ezáltal nem marad szabad hidrogén, ami aggregációt 

okozhatna. A származékok előállítása igen nehézkes, ráadásul az acilezésük is problémás, így 

alkalmazása nem terjedt el széles körben.  

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

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

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

terület meghatározására az előállított védett aminosavakon vizsgálni kívántam a védőcsoport 

hasíthatóságát. A működési hipotézis igazolására összehasonlító tesztszintézist terveztem egy 
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jól ismert nehezen előállítható peptid esetében az új védőcsoport és a leginkább használt 

tercier-butil alapú védőcsoport használhatóságának összehasonlítására. 

Alkalmazott módszerek 

Az új származékok szintézisére általános szerves kémiai szintetikus módszereket és 

eszközöket használtam. Az új termékek szerkezetazonosítását tömegspektrometriás és NMR 

vizsgálatokkal végeztem el. Az aminosav és peptidszármazékok tisztaságának vizsgálatához, 

valamint a hasítási kinetikai vizsgálatok követésére HPLC-s módszereket alkalmaztam. A 

gyanták vizsgálatához ezek mellett az irodalomból átvett speciális vizsgálati módszereket 

(duzzadási, biohozzáférhetőségi, kapacitás vizsgálatok), és fénymikroszkópos elemzést 

alkalmaztam. 

Eredmények és következtetések 

1. Elvégeztem 3 védett aminosav, 4 védett aminoalkohol és 13 peptidalkohol 2-klór-tritil 

gyantáról való hasításának kinetikai vizsgálatát 5 különböző hasítóelegyben. A hasítás 

időbeli lefutását kvantitatívan, egyenletekkel írtam le. 

2. A gyantához kötött peptidalkoholok vizsgálatánál a peptidlánc növekedésével a 

hasítóelegyek összetételétől függően eltérő hasítási kinetikai eredményeket kaptam, 

amelyek a hasítóelegyek összetételéből adódó speciális szolvatációs hatásokkal 

magyarázhatók. A hasítás sebességi állandója a peptidlánc növekedésével csökkent 

azokban a hasítóelegyekben, amelyek trifluor-etanolt tartalmaztak. Ez a trifluor-etanol 

szolvatációs hatásának csökkenésével magyarázható, mert a hosszabb peptidlánc 

esetében ez a hatás is csökken. A diklórmetán-trifluor-ecetsavas hasítóelegyekben ez a 

hatás nem jelentkezik, ott a hasítás sebességi állandójának változása csak a hasítandó 

kötés sztérikus hozzáférhetőségétől függ. Mindezek ismeretében a hasítóelegy gondos 

kiválasztása nélkülözhetetlen fontosságú az optimális termelés eléréséhez, és az 

optimális hasítási idő meghatározásához. 

3. Felfedeztem és azonosítottam egy, a peptidalkoholok hasításánál a trifluor-ecetsav 

jelenlétében fellépő trifluoracetileződési mellékreakciót. Ez a mellékreakció még 

magas koncentrációban alkalmazott primer alkohol felhasználásával sem szüntethető 

meg teljesen. Hosszú hasítási időknél ugyan nő a gyantáról lehasadó peptidalkohol 

mennyisége, de ezzel párhuzamosan azonban nő a keletkező trifluoracetil-észter 

aránya is.  
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4. A feltárt mellékreakció különös fontosságú lehet szabad oldalláncú szerin és treonin 

tartalmú peptidek szintézisénél. Trifluor-ecetsav nélkül a peptidalkoholok hasítása 

olyan mértékben lelassul, hogy az alkalmazhatatlanná teszi a hasítóelegyet a 

mindennapi használatra, különösen hosszabb peptidalkoholok esetében.  

5. Egyszerűen hozzáférhető alapanyagokból, polimerizáció-mentes technikákkal sikerült 

a kereskedelmi forgalomban kapható PEG-es gyantákkal összemérhető tulajdonságú 

hordozókat szintetizálni. A polietilén-glikol egység felkapcsolásának optimalizálása 

során előállítottam két heterobifunkciós építőelemet, amelyek segítségével a szintézis 

során fellépő keresztkötések és az ennek következtében fellépő kapacitásvesztés 

teljesen kiküszöbölhető.  

6. Aminosavakból olyan elágazó láncú egységet szintetizáltam amely lehetővé tette, 

hogy a PEG lánc növekedésével a gyanta kapacitása ne csökkenjen jelentős 

mértékben. Az előállított gyanták vizsgálatai alapján a következőket állapítottam meg: 

a) Kapacitásuk a kereskedelmi forgalomban kaphatónál magasabb (0,6 mmol/g 

gyanta), tehát az általános peptidkémiai célokra jobban megfelelő gyantát sikerült 

előállítanom,  

b) Duzzadási tulajdonságaik teljesen analógok a jól ismert PEG-es gyantákéval.   

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

stratégiára is alkalmazhatóak legyenek. 

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

kiindulási gyantáknál, hosszabb PEG-láncok esetén a gyanta szerkezete 

érzékennyé válik a mechanikai behatásokra, könnyen törik, és így peptidkémiai 

célokra alkalmatlan „gyanta-port” kaptam. 

7. A biohozzáférhetőségi vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy már 1200 Da-os 

eilén-glikol lánc a vizsgálatokhoz használt rendszerben (Boc-Trp-Gly-OH dipeptid 

emésztése α-kimotripszinnel) ugyanolyan hozzáférést biztosít a gyantán szintetizált 

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

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

kapacitású, de alacsonyabb hozzáférhetőségű gyantát használni, mert a kapacitás 

miatti különbségeknek köszönhetően a lehasítható peptid mennyisége jóval nagyobb. 

8. Az elvégzett tesztszintézisek igazolták, hogy a polietilén-glikol lánc csökkenti a 

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

növelésével további javulás a tesztpeptid nyerstermékének HPLC képén nem látható, 

ami azzal magyarázható, hogy a vizsgált szekvencia szolvatálásához elegendő a 
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rövidebb PEG lánc. Hosszabb peptidek szintézisénél sem garantálható a hosszabb 

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

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

a PEG hidrogénhíd-törő képessége. 

9. Komplett trietilén-glikol alapú védőcsoport-rendszert terveztem és állítottam elő 

(TEGBz), amely lehetővé teszi, hogy az etilén-glikol nyújtotta oldhatóság növekedés 

és a β-redőzött réteg kialakulásának megakadályozása a teljes peptidszintézis során 

biztosított legyen, függetlenül a peptid hosszától.  

10. Az előállított védett származékok szintézisét egy alapmolekulából (TEGBz-OH; ((4-

(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)fenil)metanol)) kiindulva valósítottam meg, ennek 

előállítására eljárást dolgoztam ki.  

11. Az alapmolekula felhasználásával sikerült megvalósítanom az észter és az éter típusú 

védett aminosavak szintézisét (Fmoc-Asp(OTEGBz)-OH, Fmoc-Glu(OTEGBz)-OH, 

Fmoc-Ser(TEGBz)-OH, Fmoc-Thr(TEGBz)-OH, Fmoc-Tyr(TEGBz)-OH). A védett 

aminosavak szintézise során kereskedelmi forgalomban hozzáférhető származékokból 

indultam ki, sőt az észter típusú védelemre kidolgoztam egy alternatív eljárást, ahol a 

szabad aminosavból szelektíven állítottam elő a kívánt származékot.  

12. Jellemeztem a benzil-analóg védőcsoport savstabilitását.  Ezek alapján megállapítható, 

hogy az új Fmoc/TEGBz származékok alkalmasak az Fmoc/tercier-butil technikában 

való használatra, így lineáris szintézisekben fragmenskondenzációs és ciklizálási 

reakciókban is felhasználhatók. A TEGBz aminosavak a Boc/benzil technikában nem 

használhatóak, mert bár a savstabilitásuk nagyobb, mint a Boc védőcsoporté,de a Boc 

hasítás körülményei alatt részlegesen hasadnak. 

13. Tesztszintézissel igazoltam a működési hipotézis helyességét. Az általánosan használt 

Fmoc/tBu stratégiával elvégzett referencia szintézisben előállított termékhez képest 

nagyobb tisztaságú nyersterméket kaptam. Az előállított védőcsoport-rendszer 

használatával a peptidlánc hosszától függetlenül megvalósítható a peptidlánc 

szolvatációja, és megakadályozható a láncok közötti intermolekuláris hidrogén-hidak 

kialakulása úgy, hogy a védelem nincs hatással az aminosav-származékok 

kapcsolhatóságára. Annak köszönhetően, hogy ezt a védelmet nem az aminosav N-

protonjának eltávolításával biztosítja, így az előállított származékok jól 

felhasználhatóak automatizált peptidszintetikus rendszerekben is. 
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