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BEVEZETÉS 

Peptid alapú biokonjugátumok alkalmazása különböző terápiás eljárásokban egyre 

nagyobb jelentőséggel bír. Azonban gyógyszerré fejlesztésük megköveteli a jól 

jellemezhető, egységes szerkezetet és a reprodukálhatóságot. Világszerte sokakat 

érintő betegségek elleni küzdelemben széleskörűen felhasználhatók lehetnek, így 

például a szintetikus oltóanyagok kifejlesztésben illetve a tumorterápiában. A vírusok 

fehérjeburkából származó epitóp peptidek hordozóhoz kapcsolva megfelelő 

hatékonyságú antigének/immunogének lehetnek, amelyeket alkalmazhatnak 

diagnosztika illetve immunizálás céljából. Az ilyen szintetikus vakcinák nagy előnye, 

hogy alkalmazásukkor a virális felülfertőződés veszélye nem áll fenn.  

Daganatos megbetegedések kemoterápiájában általánosan nagy dózisban 

adagolnak igen citotoxikus szereket, melyek a tumorszöveteken kívül az egészséges 

szöveteket, és szerveket is károsítják. Irányított tumorterápiával azonban hatékonyan 

lehetne a beteg szerveket célozni. Ennek lényege, hogy az alkalmazott konjugátum 

tartalmazzon olyan egységeket, amelyek specifikusan a tumorsejteken lévő 

receptorokat ismerik fel.  Ezek az irányító molekulák kapcsolódhatnak közvetlenül a 

hatóanyaghoz, vagy a drog és  az irányító molekulát egy hordozó kapcsolja össze (1. 

ábra).  

 

 

 

1. ábra: Konjugátum irányított terápiához 

 

Doktori munkám során egy szintetikus oligopeptid hordozó alkalmazási lehetőségét 

jártam körbe, különböző vegyületcsaládokat állítottam elő, melyek alanyai lehetnek 

vakcinák illetve tumorellenes gyógyszer-konjugátumok kifejlesztésének. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban már a nyolcvanas évektől 

foglalkoznak polilizin gerincű elágazó láncú polipeptid hordozók és konjugátumaik 

előállításával, valamint kémiai és biológiai sajátságaik vizsgálatával. A csoportban 

kifejlesztett oligotuftsin hordozó alkalmazhatóságának kiterjesztéséhez kapcsolódó 

munkát a doktori iskola évei alatt folytattam. Ezen hordozók alkalmazása a 



 

2 

kapcsolódási pont a munkámban megjelenő, olykor teljesen eltérő hatású 

biokonjugátumok tervezésében. 

 

A Kutatócsoportban gyakran használt elágazó láncú polipeptidek gerincét alkotó 

polilizin polimer pontos minőségi jellemzése nem megoldott, ezért célul tűztem ki, 

hogy szintetikus lizin oligomer standard sorozatot állítsak elő, és 

tömegspektrometriás vizsgálatával kidolgozzunk egy analitikai módszert a polilizinek 

átlagos molekulatömegének és tömegeloszlásának meghatározására. 

 

A polimerek mellett, melyek szerkezete nem mindig jól definiálható illetve szintézisük 

nem jól reprodukálható, olyan oligopeptid hordozót is kívántam használni 

kísérleteimben, melyhez molekulák széles választékát kapcsolhatom. Munkámban a 

tetratuftsin hordozót választottam ki erre a célra. 

 

Munkám fő célkitűzése az volt, hogy hatékony szintetikus antigént állítsak elő a 

Herpes simplex virus 1-es típusának D glikoprotein (HSV gD-1) epitóp szakaszából, 

amely alkalmas jelölt lehet a HSV elleni szintetikus vakcina előállításában (2. ábra). 

Ciklikus epitóp peptidek előállításával kívántam stabilabb térszerkezetű, egyben a 

lineáris molekulákhoz képest enzimrezisztensebb vegyületet készíteni. 

Mivel korábbi tapasztalataink alapján a lineáris epitópokkal készített dimerek jobb 

ellenanyagfelismeréssel rendelkeznek, mint a monomerek, ezért a ciklopeptidekből is 

terveztem dimer származékok előállítását. 

Hasonlóan korábbi kísérleteinkhez, amelyekben a lineáris HSV epitópokat 

hordozókhoz kapcsoltuk, a ciklopeptid epitóp származékok oligotuftsin hordozóhoz 

történő kapcsolását és az előállított konjugátum vizsgálatát is terveztem. 

A kapott biológiai eredmények alapján olyan lineáris és ciklikus HSV epitópot 

tartalmazó konjugátumok előállítását terveztem, amelyek a HSV epitóp mellett 

promiszkuis T-sejt epitópot is tartalmaznak a hatékonyabb immunválasz kiváltása 

érdekében.  

Doktori munkám másik jelentős részét tette ki az irányított tumorterápiában 

hasznosítható biokonjugátumok előállítása. Ennek keretében olyan receptorfelismerő 

egységet tartalmazó konjugátumok szintézisét terveztem, amelyekben az oligotuftsin 
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2. ábra: HSV gD-1 9-22 epitópjának származékai 

 

típusú hordozóhoz olyan peptideket kapcsolok, amely szelektív sejtbejuttatást 

eredményezhet. 

Az egyik esetben kemotaktikus peptideket (fMLF és származékai) terveztem 

kapcsolni tetratuftsin származékra, illetve olyan modellvegyület előállítását 

terveztem, amely alkalmas lehet hatóanyag kemotaxison alapuló célbajuttatására. 

A konjugátumok töltésviszonyainak hatását a kemotaxisra is vizsgálni kívántam. 
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Az előállított biokonjugátumok kemotaktikus hatását Tetrahymena pyriformis csillós 

egysejtűn és THP-1 tumoros monocita sejteken terveztem tanulmányozni. 

Egy másik kísérletsorozatban az önmagában is antiproliferatív hatással rendelkező 

GnRH-III hormonpeptidet kívántam kapcsolni a tetratuftsin származékhoz. Ezáltal 

egy olyan célbajuttató konstrukciót állíthatunk elő, amelynek önmagában is van 

tumorellenes hatása. Vizsgálni kívántam a konjugáció típusának hatását a 

vegyületek antiproliferatív hatására. 

 

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

Szintézis:  szilárdfázisú Boc- és Fmoc-stratégiájú szintézis, konvergens 

szilárdfázisú szintézis, kemoszelektív ligáció 

Tisztítás:  szemipreparatív fordított fázisú nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (RP-HPLC) 

Analitika:  fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

  aminosavanalízis 

Szerkezetvizsgálat: MALDI-TOF tömegspektrometria (MALDI-MS) 

   ESI tömegspektrometria (ESI-MS) 

cirkuláris dikroizmus spektroszkópia (CD) 

Biológiai vizsgálatok: kemotaxis vizsgálatok Tetrahymena pyriformis és THP-1 

monocita sejteken  

 ellenanyagkötődés vizsgálatok A16 monoklonális antitestekkel 

sejtproliferáció gátlásának mérése humán emlő (MCF-7, MDA-

MB 231) és humán vastagbél karcinóma (HT-29) sejtvonalakon 

SZINTÉZISEK 

1. Oligolizin peptidsorozat előállítása 

Polilizin peptidsorozat előállításához szilárdfázisú peptidszintézissel (Fmoc-

technika) előállítottam oldalláncán védett peptid prekurzort 2-klórtritil-klorid 

gyantán, melyet AcOH:MeOH:DCM eleggyel hasítottam, és tisztítottam RP-

HPLC-vel. A pentapeptid fragmenst ezután gyantán kapcsoltam az addig 

elkészült oligopeptid lánchoz másfélszeres feleslegben, BOP, HOBt és DIEA 

kapcsolószereleggyel. A kész oligolizin peptidet TFA-val hasítottam 5% víz 
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jelenlétében, majd RP-HPLC-vel tisztítottam, és MS-val és 

aminosavanalízissel jellemeztem illetve határoztam meg a peptidtartalmat. 

2. HSV gD-1 epitóppeptid származékainak és konjugátumainak szintézise 

A HSV epitópszámazékokat szilárd fázisú peptidszintézissel állítottam elő, 

automata peptidszintetizátorral Fmoc-technikával vagy manuálisan vegyes 

Fmoc- és Boc-technikával. A prekurzor peptideket minden esetben RP-HPLC-

vel tiszítottam. A tioéter-kötésű ciklopeptideket pH=8 pufferoldatban állítottam 

elő, és a tiszta ciklopeptidet dimerizáltam Tl(tfa)3 segítségével TFA oldatában 

anizol jelenlétében. A konjugáláshoz a monomer ciklopeptidet DTT-s 

redukcióval nyertem a dimerből (pH=8 pufferoldat). Az oligotuftsin hordozót 

MBHA gyantán állítottam elő Boc-technikával, 4 lizin oldalláncot pedig 

klóracetileztem klórecetsav pentaklórfenilészterével DMF-ben. A hordozó 

peptidet HF-dal hasítottam a gyantáról (Ac-[TKPK(ClAc)G]4-NH2), majd 

tisztítás után alkalmaztam a konjugálási reakciókban. A konjugálást pH=8,3 

pufferoldatban végeztem, a hordozószármazék teljes mennyiségét oldva a 

pufferban, és a cisztein tartalmú peptidet pedig kis részletekben adtam az 

oldathoz. A reakciót analitikai HPLC-vel követtem. 

3. Kemotaktikus peptideket tartalmazó konjugátumok szintézise 

Az alábbi konjugátumokat állítottam elő: Ac-[TKPK(fMLF)G]4-NH2; Ac-

[TK(For)PK(fMLF)G]4-NH2; Ac-[TK(Succ)PK(fMLF)G]4-NH2; Ac-

[TKPK(fMMM)G]4-NH2; Ac-[TKPK(fNleLF)G]4-NH2, Ac-GFLGK(Ac-GFLG)-

[TKPK(fMLF)G]4-NH2. Az oligotuftsin hordozókat MBHA gyantán Boc-

technikával építettem fel, majd a gyantát négyfelé osztottam, és külön-külön 

folytattam a szintézisüket. A kemotaktikus peptidszármazékokat Fmoc-

technikával szintetizáltam, a GFLG spacert pedig Boc-technikával. A 

peptideket HF-dal hasítottam, majd feldolgozásuk után HPLC-vel tisztítottam. 

A lizin oldallánc töltésének megváltoztatásához oldatban formileztem illetve 

szukcinileztem az Ac-[TKPK(fMLF)G]4-NH2 származékot. 

4. GnRH-III származékainak szintézise 

A csak amidkötést tartalmazó oligotuftsin-GnRH-III konjugátumot és a GnRH-

III peptidszármazékokaz manuális szintézissel állítottam elő vegyes Boc- és 

Fmoc-technikával MBHA gyantán, majd az aminosavoldallánc 

védőcsoportokat két lépésben hasítottam le (TFA illetve HF, megfelelő 
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gyökfogókkal), a második lépésben hasadt a peptid a gyantáról. Az oldatban 

konjugáláshoz használt klóracetilezett oligotuftsin hordozót a már ismertett 

módon állítottam elő, a GFLG spacer szakaszt is beépítve az oldalláncba. 

Ehhez kapcsoltam szelektív kémiai ligációs módszerrel (tioéter-kötés) a 

ciszteinnel módosított GnRH-III származékot. A GnRH-III származékok 

dimerizációját illetve konjugálását 0,1 M Tris pufferoldatban végeztem 

(pH=8,5). A köztitermékeket és a termékeket minden esetben analitikai HPLC-

vel és MS-sel jellemeztem. 

EREDMÉNYEK 

1. A polimerek jellemzésére bevezettük a tömegspektrometriás analízist. A 

vizsgálatokhoz egy 8 tagból álló standard oligolizin sorozatot készítettem (15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45 lizinegységből álló peptidek). A sorozat tagjainak 

segítségével igyekeztünk következtetéseket levonni, hogy a 

tömegspektrometria mennyire alkalmas polilizinek tömegeloszlásának és 

átlagos molekulatömegének meghatározására. A vizsgálatokból azt a 

megállapítást vontuk le, hogy a polimer elegyben lévő polilizinek lánchossza 

(minimum és maximum értékek) viszonylag jól detektálhatók, amiből 

közelítőleg lehet következtetni az átlagos molekulatömegre. Azonban pontos 

értéket kapni nehéz, mert a tömegeloszlást reprezentáló Gauss-görbe 

maximuma koncentrációfüggő módon változik. A módszer validálásához 

további mérések szükségesek. 

2. A további kísérleteimben a Kutatócsoportban kifejlesztett, jól jellemezhető, 

vízoldékony és biodegradábilis tetratuftsin származékot használtam 

hordozóként. A molekula nem toxikus, nem immunogén és immunstimuláló 

hatása van, amely mind a szintetikus vakcinákban, mind tumorellenes hatású 

konjugátumokban hasznos lehet. 

A második célkitűzésemnek megfelelően elkészítettem 6 nagyméretű ciklust 

tartalmazó ciklopeptidet a HSV gD-1 9-22 epitóp peptidjéből. Előállítottam 4 

ciklusos peptid dimerjét és 2 vegyület (a 11-es pozícióban a Met helyett Nle-t 

tartalmazó analógok) tetratuftsinnal készült konjugátumait. Megállapítottam, 

hogy a metionin cseréje norleucinra nincs hatással a vegyület ellenanyag 

felismerésére. A ciklus „spacer” szakasszal történő módosítása, a „spacer” 

helyzetétől függően csökkenti az ellenanyag kötődését a peptidhez. A 
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ciklopeptidek dimerizálása ugyanakkor növeli az ellenanyag felismerést. A 

konjugátumok közül az, amelyben a ciklikus epitóp peptid elágazáson 

keresztül kötődik a hordozóhoz igen jó kötődést mutatott, amely már 

megközelítette a lineáris 9-22 epitóp peptid kötődését az ellenanyaghoz.  

Újdonság ezen konjugátumok előállításában, hogy mind a ciklopeptid 

kialakításához, mind azok konjugálásához tioéter-kötést alkalmaztam 

ortogonális cisztein védelem segítségével. Az előállított, jól jellemezhető 

konjugátumok molekulatömege megközelítette a 15 kDa-t, ami már a kisebb 

fehérjék tartományába esik. 

Immunizálási kísérletekhez a leghatékonyabb lineáris illetve ciklikus epitópot 

tartalmazó konjugátumot alapul véve, elkészítettem azok promiszkuis T-sejt 

epitópot is tartalmazó variánsait. CD-spektroszkópiával vizsgálva 

térszerkezetüket, azt állapítottuk meg, hogy a ciklikus és lineáris epitópot 

tartalmazó konjugátumok szerkezete minimálisan tér csak el egymástól. 

Ezeket a konjugátumokat kívánjuk felhasználni immunizálási kísérletekben. 

3. Az irányított tumor terápiához kapcsolódó kísérleteimben az oligotuftsin 

hordozóhoz specifikus receptor ligand molekulák négy-négy kópiáját 

kapcsoltam. Az irányító molekulák egyik típusa a kemotaktikus peptideket öleli 

fel. A formil-tripeptideket tartalmazó konjugátumok (H-[TKPK(For-MLF)G]4-

NH2, H-[TKPK(For-NleLF)G]4-NH2, H-[TKPK(For-MMM)G]4-NH2) kemotaxisát 

vizsgáltuk Tetrahymena pyriformis csillós egysejtűn és tumoros THP-1 

monocita sejteken. Előállítottam olyan vegyületeket is (H-[TK(For)PK(For-

MLF)G]4-NH2, H-[TK(Succ)PK(For-MLF)G]4-NH2) amelyek segítségével a 

molekulák töltésviszonyainak hatását vizsgáltuk a fent említett sejtek 

kemotaxisára. A későbbiekben kialakított metotrexát tartalmú konjugátumok 

({Mtx-GFLGC-NH2}CH2CO-K({Mtx-GFLGC-NH2}CH2CO)-[TKPK(For-MLF)G]4-

NH2) toxikus hatása a THP-1 sejteken mutatta, hogy ezek a vegyületek 

alkalmas molekulák lehetnek a kemotaxison alapuló gyógyszer célbajuttatásra 

(chemotactic drug targeting, CDT). 

4. A másik eljárásban GnRH-III molekulát konjugáltam oligotuftsin hordozó 

molekulához, abban a reményben, hogy a GnRH származék nem csak 

írányító feladatokat lát el, hanem az önmagában antitumor hatású vegyület a 

konjugátumban is magtartja biológiai hatását. A GnRH-III (Glp-His-Trp-Ser-
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His-Asp-Trp-Lys-Pro-Gly-NH2) molekulát az egyik esetben a C-terminálisán 

keresztül egy GFLG enzimlabilis tetrapeptid „spacer” közbeiktatásával 

közvetlenül szintetizáltam a tetratuftsin származék oldalláncaira. A másik 

szintézisút során a Lys oldalláncára beépítettem egy ciszteint és ennek tiol 

csoportját alkalmazva kémiai ligációs módszerrel kötöttem a vegyületet egy 

klóracetilezett oligotuftsin származékhoz. Ebben a reakcióban 

melléktermékként jelentős mennyiségben keletkezett a GnRH-III(Cys) peptid 

diszulfid dimerje. Ezt a mellékreakciót vissza lehetett szorítani a Cys 

aminocsoportjának acetilezésével. Azonban a keletkezett dimereket is 

vizsgáltuk a konjugátumok mellett antiproliferációs tesztekben. 

Megállapítottuk, hogy míg a konjugátumok kevéssé mutattak antiproliferatív 

hatást humán emlő (MDA-MB 231) és humán vastagbél karcinóma (HT-29) 

sejtvonalakon, addig a dimer hatása jelentősebb volt. A cisztein 

aminocsoportjának acetilezése tovább növelte a GnRH-III dimer in vitro 

tumorellenes hatását MCF-7 (humán emlő) és HT-29 sejteken. További előnye 

a dimereknek, hogy az endokrin hatásuk tovább csökkent az amúgy is 

alacsony endokrin hatással rendelkező GnRH-III molekulához képest. Így 

ezek a dimerek még szelektívebb tumorgátló hatással rendelkeznek. A 

dimerek potenciális jelöltek lehetnek hatóanyag irányított célbajuttatására. 
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