1. BEVEZETÉS
Doktori munkám alapját a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Szerkezetkutatási
Laboratóriumában végzett, alapvetően alkalmazott NMR spektroszkópiai tanulmányok képezik.
Témavezetőmmel közös munkáinkban, amelyekben a problémafelvetések és felismerések
alapvető szellemi forrása ő volt, úgy érzem saját meglátásaimmal, ötleteimmel és kritikáimmal
kreatív módon járultam hozzá a témák „megérleléséhez”, és tudományos kiteljesítéséhez. Egyéb
munkáimban pedig hasonló módon magam is alkotó indíttatással igyekeztem a kutatásokat
kezdeményezni és megvalósítani.
Az értekezés szükségszerűen heterogén, ami két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a
szerkezetkutatási feladatok zömét az aktuális gyógyszerkutatási, fejlesztési és minőségbiztosítási
projektek hívták életre, amelyek egyben a vizsgált molekulák körét is kijelölték. Az értekezés
tárgyát képező vegyületek biszindol, dipeptid és tetrapeptid típusú gyógyszerszármazékok
csoportjába sorolhatók. A heterogenitás másik oka egyfajta belső kutatói motiváció: A
gyógyszeripari

kutatási

keretek

között

igyekeztem

az

aktuális,

„piaci

indíttatású”

szerkezetkutatási kérdések megoldásán túl a vizsgálatokat elmélyíteni, és a „szolgáltatói” szintet
meghaladó tudományos következtetésekre jutni. Több, a jelen disszertációban bemutatott
közlemény megszületése ebből a belső igényből fakadt, ezzel óhatatlanul növelve publikációs
szintű kutatói munkám heterogenitását. Mindazonáltal a témák heterogenitása lehetőséget teremt
arra, hogy dolgozatommal az NMR spektroszkópia gyógyszeripari alkalmazásának egy jelentős
szeletét homogén módon reprezentáljam.
Doktori értekezésemet az alábbi szempontok alapján építettem fel és rendszereztem: Az
értekezés alapvetően egy általános bevezetőből, majd az új tudományos eredmények
összefoglalásából, végül a megjelent közlemények másolataiból áll össze. Az értekezés alapjául
szolgáló eredmények legrészletesebben a megjelent közleményekben kerültek bemutatásra. A
konkrét eredményeket megelőző felvezetés megírását egyfajta belső késztetés eredményezte:
Szerettem volna az eredményeket beágyazni abba a gyógyszeripari környezetbe, amely ezeket a
kutatásokat részben elindította, részben pedig be is határolta, illetve az NMR spektroszkópus
szemszögéből bemutatni azokat a főbb NMR alkalmazási területeket, amelyek a gyógyszeripari
kutatás-fejlesztés (K+F) szolgálatában állnak. Habár ezek a gondolatok csak áttételesen
kapcsolódnak a konkrét eredményekhez, mégis doktori munkám hangsúlyos és szerves részének
tekintem.
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2.

NMR SPEKTROSZKÓPIA A GYÓGYSZERIPAR SZOLGÁLATÁBAN
Edward M. Purcell 1945 decemberében és Felix Bloch 1946 januárjában vezették azokat

a klasszikus kísérleteket, amelyek a mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia
megszületéséhez vezettek.1-3 Az NMR spektroszkópia alig több mint fél évszázad alatt
végbement

dinamikus

és

szerteágazó

fejlődése

a

többi

spektroszkópiai

módszerrel

összehasonlítva páratlannak mondható. Folyamatosan bővülő fizikai, kémiai, biológiai és orvosi
alkalmazásaival az NMR spektroszkópia napjainkra önálló, multidiszciplináris tudománnyá vált.
Legalább kilenc Nobel-díjat adományoztak olyan kutatóknak, akik munkássága valamilyen
mértékben kapcsolódik a mágneses rezonancia jelenségéhez.4
Az NMR spektroszkópiában rejlő szerkezetkutatási potenciál már a kereskedelmi NMR
spektrométerek megjelenésétől kezdve (1950-es évek eleje) alkalmazásra talált a gyógyszeripari
kutatásokban. A folyamatos technológiai és módszertani fejlődéssel párhuzamosan bővülő
eszköztárával a mágneses magrezonancia módszerek (oldat- és szilárdfázisú NMR, kapcsolt
technikák: HPLC-NMR, CE-NMR, HPLC-MS-NMR, in vivo módszerek: MRS és MRI)
napjainkra a modern gyógyszeripari K+F stratégiák fontos pillérévé váltak.
Az NMR spektroszkópia alkalmazása átível a gyógyszeripari K+F folyamat egészén, a
kutatástól az ipari megvalósulásig. Az első szintetikus laboratóriumi kísérletektől kezdve, a
félüzemi, illetve üzemi léptékű méretnövelésig, a gyártási szennyezésprofil vizsgálatokon
keresztül a készítmények minőségellenőrzéséig, illetve a piacra bevezetendő készítmények
törzskönyvezéséig az NMR spektroszkópia szinte minden esetben vezető szerepet kap
szerkezetkutatási feladatok megoldásában.
Legyen szó originális vagy generikus témáról, a projektek gyors átfutása, a határidők
betartása a piaci siker egyik meghatározó záloga. Ennek következtében a gyógyszeripari
környezetben dolgozó NMR spektroszkópust érintő egyik legfontosabb elvárás, hogy a projektek
során felmerülő szerkezetkutatási feladatokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban oldja
meg. A gyorsaságnál is fontosabb azonban a biztos szerkezeti információ, hiszen egy rosszul
megfejtett szerkezet (pl. egy aktív metabolit helytelen szerkezete) a kutatás későbbi fázisaiban
okozhat gondot, nem beszélve egy szabadalomban szereplő hibás szerkezetből származó
esetleges profit és presztízsveszteségről. Mivel a szerkezet ismeretének biztonsága és mélysége
az alkalmazott NMR technikák módjától és számától függően különböző szintű lehet, a gyakran
egymással ellentétes kettős elvárás állandóan döntésre készteti az NMR spektroszkópust egy
adott szerkezeti probléma vizsgálati szintjét illetően.
Ennek következtében az NMR kutatásoknak is több szintje létezik, amely a „rutin” szintű
problémák vizsgálatától kezdve, a bonyolult szerkezeti, esetenként alapkutatási jellegű
molekulaszerkezeti, kémiai, és/vagy NMR elméleti/méréstechnikai kérdések megválaszolásáig
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terjedhet. Természetesen a legegyszerűbbnek tűnő szerkezetmeghatározási feladat megoldása is
lehet rendkívül nehéz, pl. a molekuladinamikai, vagy egyéb sajátságaiból fakadó spektrális
tényezők miatt. A molekulaszerkezeti vizsgálatok során gyakran ütközhetünk a vizsgált
molekulákhoz, az alkalmazott NMR technikákhoz, vagy egyéb spektrális effektusokhoz
kapcsolódó olyan elméleti kérdésekbe, amelyek tisztázása elengedhetetlen lehet a szerkezeti
kérdés megoldása szempontjából, vagy pusztán NMR elméleti szempontból fontos. Ezen a széles
skálán megjelenő elvárásoknak és kihívásoknak való megfelelés az NMR spektroszkópus
oldaláról elhivatott kutatói hozzáállást, innovatív szemléletet, és a problémák részleteibe menő
elmélyülést igényel.
2.1.

Az NMR spektroszkópia szerves-kémiai és analitikai vonatkozásai
A gyógyszeriparban az NMR legnagyobb súllyal a gyógyszerkutatási folyamat során

szintetizált, egy kívánt terápiás hatást megcélzó potenciális farmakonok (kis szerves vegyületek),
szintetikus intermedierek, valamint biológiai forrásokból izolált természetes szerves vegyületek,
és azok származékainak azonosításában és szerkezetvizsgálatában vesz részt elsődlegesen
nagyfelbontású, oldatfázisú NMR módszerekkel. Az NMR tehát alapvetően a szerves-kémiai
kutatómunkával áll igen szoros kapcsolatban, amely kapcsolat a legszembetűnőbb az originális
kutatás viszonylatában.
Az originális kutatás kezdeti explorációs szakaszában nagyszámú, lehetőség szerint új
szerkezetű vegyület szintézisével, és biológia vizsgálatával próbáljuk a szerkezet-hatás
összefüggést felderíteni, és olyan vezérvegyületeket találni, amelyek a gyógyszerfejlesztési
folyamat kiindulópontjául szolgálhatnak. Ebben a laboratóriumi léptékben folyó szintetikus
folyamatban az NMR spektroszkópia a többi nagyműszeres szerkezetkutatási módszerrel (MS,
IR) karöltve főként szintéziskövető feladatokat lát el. Hasonlóképpen a laboratóriumban folyó
generikus kutatásban, ahol a cél a már ismert szerkezetű és hatású vegyületek előállítása ismert,
vagy szabadalmilag független eljárás által, az NMR a szintézis követésének eszköze.
Napjainkban az NMR spektroszkópia nyújtotta méréstechnikai fegyvertár a kis szerves
molekulák konstitúciós, konfigurációs és konformációs (molekuladinamikai) jellemzőinek biztos
és kiemelkedően hatékony meghatározását teszi lehetővé, amely a szintetikus projektek gyors
kiszolgálásának elengedhetetlen feltétele.
Az NMR spektroszkópia analitikai aspektusai a gyógyszerfejlesztés későbbi szakaszához,
az üzemesítéshez és a gyártáshoz köthetők, ahol az NMR gyártáskövető szerkezetkutatási
tevékenységet folytat. A feladat itt alapvetően analitikai jellegű: a gyártás során keletkező
szennyezők azonosítása és szerkezetmeghatározása a cél. A már ismert szerkezetű vegyület
előállítására kifejlesztett laboratóriumi szintézisút félüzemi, illetve üzemi léptékű méretnövelése
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során ugyanis, olyan mellékreakciók erősödhetnek fel, amelyek laboratóriumi szinten
elhanyagolhatók voltak. A mellékreakciók visszaszorítása a termék minősége és piaci
értékesíthetősége szempontjából kritikus.
Hasonlóan fontos szerep hárul az NMR spektroszkópiára a gyógyszeralapanyagok, illetve
a kiszerelt gyógyszerkészítmények minőségfejlesztésének és minőségbiztosításának területén is.
A

gyógyszerkészítmények

minőségével

szemben

támasztott

egyre

szigorúbb

piaci

követelmények a gyártási alapanyagok, a hatóanyagok, és a kiszerelt gyógyszerkészítmények
szennyezőinek minél részletesebb szerkezeti jellemzését, mennyiségi meghatározását és
dokumentálását kívánják meg. Az akár 0.01 %-os szinten megjelenő ún. „szintézis markerek” ill.
ezek egyértelmű szerkezetigazolása perdöntők lehetnek egy vitatott eljárás szabadalmi
függetlenségének bizonyításában is. Ezért egy készítmény gyártási eljárásához kapcsolódó
szennyezésprofil vizsgálat, amelynek célja az adott eljárás, vagy a vegyület bomlása során
keletkező lehetőleg összes szennyező azonosítása, szerkezetigazolása, és mennyiségi
meghatározása, nélkülözhetetlenek a készítmény törzskönyvezése szempontjából. Az ismeretlen
szennyezések szerkezetmeghatározása komoly kihívást jelenthet, hiszen ezek a szennyezők
gyakran csak nagyon kis mennyiségben állnak rendelkezésre, és sokszor még kromatográfiás
elválasztás után is csak keverék formában vizsgálhatók.
2.2.

Az NMR spektroszkópia biológiai vonatkozásai, a kismolekulák és a makromolekulák
szerkezetkutatásának viszonya
A kis szerves molekulák hagyományos szerkezetvizsgálata mellett, az elmúlt néhány

évtizedben végbement fejlődésnek köszönhetően az NMR spektroszkópia alkalmazási köre
jelentősen kibővült a biológiai jellegű kutatások vonatkozásában. A gyógyszerkutatási projektek
biológiai célvegyületeinek (fehérjék, nukleinsavak) térszerkezeti vizsgálatán, illetve a
molekuláris felismerésért felelős receptor-ligandum kölcsönhatások atomi szintű vizsgálatán
keresztül az NMR spektroszkópia szervesen integrálódott a gyógyszerfejlesztés korai stádiumába
(vezérmolekulák azonosítása, szerkezet-hatás összefüggés feltárása). Az NMR módszerek
ugyancsak tért hódítottak a gyógyszerfejlesztés késői szakaszában (metabolizmus vizsgálatok,
klinikai jellemzés, in vivo vizsgálatok, hatásmechanizmus vizsgálata, morfológia, stb.) is.
Egyfajta tendencia kezd kibontakozni, amely szerint az NMR specialisták többsége egyre
inkább a biológiai indíttatású szerkezeti kérdések megválaszolását tekinti céljának, és a
makromolekulák kutatásának irányába, vagy az in vivo vizsgálatok területére specializálódik. A
felhasználóbarát NMR készülékek elterjedésével a kis szerves vegyületek szerkezetkutatása
mindinkább a szerves kémikusok kezébe kerül. Mindez felvetheti a kérdést, mennyiben jogos ma
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kis szerves vegyületek szerkezetkutatására specializálódni, és ebből nyújtani be Ph.D.
értekezést?
A kis szerves vegyületek szerkezetvizsgálata során, a rendelkezésre álló NMR
méréstechnikai arzenálból fakadóan, egyre nagyobb a külső, és az NMR spektroszkópusból
fakadó belső igény a szerkezetmeghatározás biztonságának, és minőségének tekintetében. A
modern szerkezetmeghatározás folyamata nem állhat meg ott, hogy „rátaláltunk” egy
molekulaszerkezetre, amely a rendelkezésünkre álló spektrális paraméterekkel összhangban van.
Ezek a spektrális adatok olyan más szerkezetekkel (tipikusan izomerek) is összhangban lehetnek,
amelyekre esetleg nem is gondolunk. A biztos szerkezetmeghatározás ezért nem egyszerűen egy
vélt szerkezet spektroszkópiai úton történő bizonyításán, hanem a lehetséges szerkezeti
alternatívák spektroszkópiai érveken és ellenérveken nyugvó tudatos kizárásán is alapszik.
Meggyőződésem, hogy az alkalmazott NMR méréstechnikákhoz kapcsolódó, illetve a
spektrumanalízishez szükséges elméleti tudás nélkül, és egyfajta speciális szerkezetkutatási
látásmód nélkül a kis szerves molekulák szerkezetvizsgálatának magas szintű művelése
megvalósíthatatlan. A Richter Gedeon Rt.-ben NMR spektroszkópusként eltöltött hat év alatt
számos olyan kis szerves molekulát érintő szerkezetkutatási problémával találkoztam, amely
igen komoly kihívás elé állított. Ezeknek a problémák megoldása időnként szerves kémiai
és/vagy NMR alapkutatási kérdések megválaszolását is igényelték.
3.

CÉLKITŰZÉSEK
Ebben a fejezetben csak az értekezés legfontosabb általános célkitűzéseit foglalom össze,

az egyes munkákhoz kapcsolódó konkrét célokat a diszkusszió során ismertetem.
a) Általános célkitűzés, hogy az elért eredményeken keresztül az NMR spektroszkópus
szemszögéből mutassam be a gyógyszeripari szerkezetkutatás néhány főbb jellemzőjét,
illetve azokat a legfontosabb NMR alkalmazási területeket, amelyek a gyógyszeripari K+F
tevékenység szolgálatában állnak.
b) Az

értekezés

egyik

meghatározó

célja

biszindol,

di-

és

tetrapeptid

típusú

gyógyszerszármazékok szerkezetvizsgálata modern NMR módszerekkel, különös tekintettel
a vegyületek konfigurációs és konformációs jellemzőinek meghatározására.
c) További cél a vizsgálatok során, vagy attól függetlenül felmerülő elméleti kérdések
tanulmányozása.

5

4.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK.
A jelen munkával kapcsolatos NMR méréseket Varian INOVATM spektrométereken,

gradiens inverz mérőfejeken (1H 300 MHz-en, Varian 5-mm 1H{15N-31P} PFG Indirect · nmrTM
mérőfej; és 1H 500 MHz-en, Varian 5-mm 1H{13C/15N} PFG Triple · nmrTM mérőfej) végeztem.
A mérések, illetve az adatfeldolgozás során digitális jelfeldolgozást (real-time DSP) és lineáris
predikciót

alkalmaztam.

A

molekulamodellezési

számításokhoz

InsightII

(MSI)

programcsomagot (CFF91 erőtér, vákuum), illetve HyperChem programot (MM+ erőtér,
vákuum) használtam, számításokat SGI OCTANE (R10000) munkaállomáson, illetve PC-n
végeztem. Az alábbiakban a munka során alkalmazott legfontosabb NMR mérési módszerek
rövid áttekintését adom meg.
4.1.

PFG
A pulzált térgradienseknek (PFG - pulsed field gradient) a modern nagyfelbontású NMR

spektroszkópiába közelmúltban történt bevezetése az NMR spektrumok minőségének jelentős
javulását eredményezte.5 A térgradiensek (leggyakrabban a külső mágneses tér B0 irányával
megegyező ún. z irányú vagy B0 gradiensek) gyorsan be és kikapcsolható, térben lineárisan
inhomogén rádiofrekvenciás terek. A PFG t ideig történő alkalmazása alatt a mágnesezettség
tértől függő fázisjelölést F(r,t) kap az [1]-es egyenletnek megfelelően, ami arányos a gradiens
erősségével Bg(r), a koherencia rendjével p, a giromágneses állandóval g, és függ az alkalmazott
gradiens alakjától s.
F( r ,t ) = spgB g ( r )t

[1]

A PFG-k (számos egyéb alkalmazása mellett) egyik legfontosabb alkalmazása a
különféle koherencia transzfer útvonalak közül a számunkra hasznos út kiválasztása (koherencia
szűrés), ami a hagyományos fázisciklizáción alapuló szűrésnél6,7 lényegesen hatékonyabb
koherencia rend kiválasztást tesz lehetővé. A koherencia útvonalak gradienssel történő
szűréséhez minimum két gradiens szükséges. Az első gradiens szétfázisolja a különböző rendű
mágnesezettségeket, a második gradiens pedig csak a kívánt koherencia rendnek megfelelő
mágnesezettséget fókuszálja újra. A kiválasztás általánosan feltétele, hogy az összes alkalmazott
PFG eredő hatásának a pulzusszekvencia végén az adott i magra és az adott pi koherencia rendre
nézve zérusnak kell lennie a [2]-es egyenlet értelmében.

ås p g B
i

i

i

g

( r )t i = 0

[2]

i

A PFG-vel történő koherencia szűréssel a tradicionális fázisciklizált kísérletekben
gyakori kioltási hibák kiküszöbölhetők, ami lényegesen tisztább spektrumot eredményez. A
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fázisciklizálás kiküszöbölése azt is jelenti, hogy a 2D kísérletekben egy inkrementum általában
egy, vagy két tranzienssel rögzíthető, ami a 2D spektrumok akkumulációjának jelentős
felgyorsulását eredményezi (érzékenység nő).
4.2. PFG-DQFCOSY
Napjainkban a homonukleáris spin-spin csatolási hálózatok vizsgálatát rutinszerűen
végezzük a kétdimenziós NMR technikák egyik legegyszerűbbike, a homonukleáris kémiai
eltolódás korrelációs spektroszkópia (COSY – Correlation Spectroscopy) segítségével.8,9 A
COSY technika az ún. koherencia transzfer folyamat kihasználásával skalárisan csatolt spinek
mágnesezettségei közötti korrelációt hoz létre, ami a különböző spinrendszereken belüli ún.
konnektivitási háló meghatározását teszi lehetővé. A 2D spektrum mindkét tengelyén a
megfelelő magok (pl. proton) kémiai eltolódása szerepel. A spektrum szimmetrikus a diagonális
vonalra nézve, és a konnektivitás információ az ún. „off-diagonális” keresztcsúcsok formájában
jelentkezik. Az alapkísérlet mellett számos COSY változat létezik (long-range COSY, relayed
COSY, COSY-b, E.COSY, z-COSY, DQFCOSY, SUPER COSY, stb.)10
Az általunk alkalmazott gradiens-szelektált fázisérzékeny kettőskvantumszűrt COSY
(PFG-DQFCOSY – PFG- double-quantum filtered correlation spectroscopy) módszer a
kettőskvantum koherencia útvonalat (p=2) választja ki megfelelő gradiens szűréssel.11-13 A
hagyományos fázisciklizált, magnitúdó mód COSY szekvenciával szembeni előnye a jobb
felbontás (fázisérzékeny, egykvantumos koherencia nem jelentkezik, a diagonális csúcsok
intenzitása a keresztcsúcsok szintjére csökken) és érzékenység (gradiens szelekció).
4.3. TOCSY
A COSY típusú homonukleáris korrelációk általában 3-15 Hz (proton) közötti spin-spin
csatolási állandók esetében hatékonyak, tehát többnyire geminális és vicinális csatoló párok
közötti korrelációkat eredményeznek. Számos esetben fontos lehet azonban távolható
homonukleáris csatoló partnerek, vagy egy adott spinrendszeren belüli összes tag közötti
korrelációk ismerete. A COSY távolható változatával (long-range COSY) még a jelszélességnél
is kisebb csatolási állandójú korrelációk (pl. allil-, homoallil-, vagy W-csatolások) is érzékenyen
mérhetők merev rendszerekben. Azonban konformációsan flexibilis szerkezetek esetében
távolható csatolásokat gyakran nem tudunk így detektálni, és sokszor még vicinális csatolások is
látszólag zérusak lehetnek. Ebben az esetben használható a relayed-COSY technika, amellyel
többlépcsős koherencia transzfer valósítható meg. Például egy AMX spinrendszeren belül
lehetőség van arra, hogy koherencia transzfert valósítsunk meg A és X között még abban az
7

esetben is, ha JAX=0, feltéve, hogy JAM és JMX csatolások nem zérusak. A COSY és a relayedCOSY típusú méréseknél a koherencia transzfert lépésről lépésre valósítják meg a közvetlenül
csatoló spinek között ún. keverő pulzus (mixing pulse) alkalmazásával.
Az ún. izotróp keverés módszerével (pl. spin-lock tér alkalmazásával) lehetőség van arra
is, hogy a többlépcsős koherencia transzfert az adott spinrendszer összes csatoló tagjára
kiterjesszük, amikor a spinrendszer minden egyes tagja a spinrendszer összes többi tagjával
mutat korrelációt az egzakt csatolási útvonaltól függetlenül. Ezt a technikát hívjuk TOCSY (total
correlation

spectroscopy)14,

vagy

HOHAHA

(homonuclear

Hartmann-Hahn)15

spektroszkópiának.
4.4. PFG-HSQC
Korreláció nemcsak azonos típusú (homonukleáris korreláció, COSY) magok között,
hanem különböző (heteronukleáris korreláció, HETCOR – heteronuclear correlation) magok (pl.
1

H és 13C) között is keletkezhet.16-18 A kétdimenziós HETCOR spektrumban egy csúcs az egyik

dimenzióban a 1H kémiai eltolódást a másik dimenzióban a skalárisan csatolt [1J(C,H), a
protonhoz közvetlenül kapcsolódó szénatom] 13C kémiai eltolódással korreláltatja. A HETCOR
kísérlet a COSY módszerhez hasonlóan a skalárisan csatolt magok közötti koherencia transzfer
jelenségen alapul. A koherenciát ebben az esetben egy heteromagra (13C) visszük át polarizáció
transzfer segítségével, és a jelet a heteromagon detektáljuk. A HETCOR módszernek modern
változatai inverz detektálást (a koherenciát az érzékenyebben mérhető protonon detektáljuk) és
gradiens szelekciót alkalmaznak (PFG-HMQC – PFG-heteronuclear multiple-quantum
correlation, PFG-HSQC - PFG-heteronuclear single-quantum correlation). A PFG-HMQC19-21 és
PFG-HSQC22-24 közötti különbség, hogy az előbbi kétkvantumos koherencia, az utóbbi pedig
egykvantumos koherencia szűrést alkalmaz. A két módszer érzékenysége összemérhető, a PFGHSQC előnye, hogy az 1H-1H csatolások nem jelentkeznek az F1 dimenzióban, ami a felbontás
és az érzékenység javulását eredményezi. A mérések során a PFG-HSQC kísérlet fázisérzékeny
változatát21 használtam, ami a CH2 protonoknak a CH és CH3 protonoktól való
megkülönböztetését teszi lehetővé az ellentétes fázisú keresztcsúcsok által.
4.5. PFG-HMBC
A heteronukláris korreláció (HETCOR) kiterjeszthető 2J(C,H) és 3J(C,H) többkötéses
csatolásban lévő heteromagokra is (long-range HETCOR). A PFG-HMQC kísérlet a mérési
paraméterek megfelelő megválasztásával (háromkötéses csatolásra ~ 8 Hz optimálva) alkalmas a
többkötéses korrelációk kimérésére, azonban az 1J(C,H) csatolásokból származó korrelációk is
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jelen vannak, ami a spektrum kiértékelését nehezíti. A PFG-HMBC (PFG- heteronuclear
multiple-bond correlation) kísérlet a PFG-HMQC módszer egy variánsa, amely az 1J(C,H)
korrelációkat egy alkalmas szűrő (low-pass filter) segítségével elnyomja.20,21,25
4.6. NOESY
A nukleáris Overhauser effektus26-28 (NOE) alapvető fontosságú fizikai jelenség, amely
központi szerepet tölt be az NMR spektroszkópiában. A NOE effektus valamely I spin integrált
intenzitásának megváltozása egy másik S spin perturbációja (pl. telítése, inverziója)
következtében ún. dipoláris keresztrelaxáció mechanizmus által. A NOE effektus a
molekulageometria meghatározásának alapvetően fontos eszköze, mivel az effektus térben közel
álló (dipolárisan csatolt) spinek között jön létre rIS<~5 Å. A NOE homo- és heteromagok között
egyaránt létrejöhet.
A NOESY (nuclear Overhauser effect spectroscopy) kísérlet6,29,30 térben közeli magok
közötti dipoláris keresztrelaxáció által létrejövő korrelációs jeleket eredményez. A NOESY
módszer tehát mechanizmusa miatt alapvetően különbözik a fent említett skaláris csatoláson
alapuló kétdimenziós korrelációs technikáktól. A NOESY mérés a NOE effektus mérésére
korábban alkalmazott 1D NOE differencia kísérlet kétdimenziós megfelelője. Azonban alapvető
különbség a két módszer között, hogy míg a NOE differencia technika szelektív és egyensúlyi
módszer (egy adott rezonancia stacionárius telítésén alapul), addig a NOESY kísérlet nem
szelektív és tranziens technika (a NOE a teljes spinrendszer inverzióját követően a keverési idő
alatt fejlődik ki).
4.7. ROESY
A NOESY technika egyik korlátja és egyben hátránya, hogy általánosan kb. az 10003000 Dalton molekulatömeg tartományba eső molekulák esetében a keresztcsúcsok eltűnnek,
ugyanis a NOE az ún. molekuláris korrelációs idő tc (pontosabban w0tc) függvényében előjelet
vált. A nukleáris Overhauser effektus azonban spin-lock tér hatása alatt az ún. forgó
koordinátarendszerben mindig pozitív, és ezt használjuk ki a ROESY (rotating frame
Overhauser enhancement spectroscopy) technikában.31,32 A ROESY szekvencia elvében azonos a
TOCSY szekvenciával, ami a egyben módszer egyik hátrányának okozója, ugyanis téren át ható
dipoláris korrelációk (ROESY keresztcsúcsok) mellett a kötésen át ható skaláris korrelációk
(TOCSY keresztcsúcsok) is megjelenhetnek a spektrumban. A TOCSY transzfer speciális spinlock tér alkalmazásával visszaszorítható.33,34
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4.8. 1D-TOCSY
A kis digitális felbontás gyakran akadálya annak, hogy a megfelelő szerkezeti infomációt
kinyerjük a 2D spektrumokból. Az ún. szelektív kísérletek (lényegesen nagyobb digitális
felbontásuk következtében) lehetővé teszik, pl. a multiplettek finomszerkezetében rejlő
információk pontos meghatározását is. A szelektivitást az ún. hullámforma generátorral
előállított alkalmas pulzusformával35 (szelektív puha pulzussal) érjük el, ami egy vagy több
kiválasztott magot gerjeszt.
Az 1D-TOCSY36,37 kísérlet a 2D TOCSY mérés egydimenziós változata (a 2D TOCSY
spektrum 1D szeletének fogható fel, csak jobb felbontással). A szelektíven gerjesztett
mágnesezettség a szekvenciával kiváltott koherencia transzfer (izotróp keverés) hatására
végighalad az adott spinrendszeren belüli összes csatoló protonon. Így lehetőség van, pl. egy
poliszacharid esetében az egyik anomer protonról kiindulva feltérképezni az adott cukor egység
összes protonját, vagy egy aminosav összes protonját az a protonról kiinduló koherencia
transzfer segítségével. Az 1D-TOCSY kísérlet keverék minták vizsgálata esetén is kiváló
segédeszköz a különböző komponensek jeleinek felderítésében. Az eredeti kísérlet publikálása
óta számos változat jelent meg, ami a módszer működésén próbált javítani, és bizonyos hibák
kiküszöbölését oldotta meg.
Méréseink során gradinens-növelt 1D-TOCSY módszert alkalmaztunk, amely z-szűrőt is
alkalmaz a jelalak diszperzív járulékát okozó zéró kvantum koherencia kiszűrésére.38 A
spektrum diszperzív járulékának kiküszöbölése különösen fontos olyan esetekben, amikor
nemcsak a spinrendszeren belüli korrelációs információra vagyunk kíváncsiak, hanem pontos
csatolási állandókat akarunk meghatározni a TOCSY spektrumból (pl átfedő multiplettek
esetén).
4.9. DPFGSE-NOE
Az 1D NOE differencia módszer egyik alapvető hátránya a perturbált (egy adott jel
szelektív stacionárius telítése) és a referencia spektrum differencia képzése során előálló
kivonási hibák megjelenése. A kivonási hibák a NOE differencia spektrumok minőségét
jelentősen ronthatják, ami gyakran megnehezíti, elsősorban a kis intenzitású NOE
kölcsönhatások megbízható detektálását. Az ún. GOESY (gradient enhanced Overhauser effect
spectroscopy) technika (a 2D NOESY mérés egydimenziós megfelelője, szintén tranziens
technika) PFG és szelektív pulzusok alkalmazásával rendkívül jó minőségű (kivonási hibáktól
mentes) 1D NOE spektrumok rögzítését teszi lehetővé.39,40 A jó minőségű spektrumok még igen
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gyenge NOE kölcsönhatások megbízható észlelését, illetve a NOE felépülési görbék pontos
kimérését teszik lehetővé.
A DPFGSE-NOE (double pulsed-field gradient spin echo-nuclear Overhauser effect)
módszer41 a GOESY mérés továbbfejlesztett változata, ami ún. kettős pulzált térgradiens spinvisszhang (DPFGSE) szekvenciát (gerjesztési formázás - excitation sculpting)42 alkalmaz a
szelektív gerjesztés során. A DPFGSE rendkívül jó minőségű (az eredő mágnesezettség fázisa
független az „offset”-től, a gerjesztési sávszélességen kívül eső spinek mágnesezettségét a
gradiensek „szétfázisolják”) szelektív gerjesztést tesz lehetővé, ami az 1D technikák sikerének
egyik alapfeltétele. DPFGSE-NOE mérés alapvetően azért előnyösebb a GOESY-nál, mert a
GOESY módszerrel ellentétben, ahol a kiválasztott mágnesezettség újrafókuszálása a keverési
idő után történik meg, a DPFGSE-NOE módszer az újrafókuszálását a keverési idő előtt elvégzi.
Ezáltal kiküszöbölhető, a GOESY módszert jellemző, a keverési idő alatti diffúziótól származó
intenzitás veszteség.
5.

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az alábbiakban az egyes munkákkal kapcsolatos célkitűzéseket, és a közleményekben

szereplő legfontosabb eredményeket foglaltam össze. A bemutatott kutatási témák egyben
például szolgálnak a fent tárgyalt NMR alkalmazási területekre is. Az eredmények az alábbi,
némileg átfedésben lévő vezérlő elvek szerint csoportosíthatók:
a)

Az NMR spektroszkópia gyógyszeripari alkalmazását érintő metodikai és technológiai
fejődési irányok összefoglalása (5.1.1. és 5.1.2. pont).

b)

Szintéziskövető szerkezetkutatási feladatok:
Szintetizált gyógyszerszármazékok konstitúciós, konfigurációs és konformációs
jellemzőinek vizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel (5.2.1. és 5.2.2.
pont).

c)

Gyártáskövető szerkezetkutatási feladatok:
Gyógyszerszennyezések azonosítása, szerkezetmeghatározása és mennyiségi
meghatározása NMR spektroszkópiával (5.1.2. és 5.3.1. pont)

d)

Elméleti jellegű NMR vizsgálatok (5.4.1. és 5.4.2. pont)
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5.1.

AZ NMR SPEKTROSZKÓPIA GYÓGYSZERIPARI ALKALMAZÁSÁT ÉRINTŐ
METODIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJŐDÉSI IRÁNYOK ÁTTEKINTÉSE
A 5.1. pontban szereplő összefoglaló közlemények részletes áttekintést nyújtanak az

NMR spektroszkópia főbb gyógyszeripari alkalmazási területeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó
legfontosabb elméleti és irodalmi háttérről.
5.1.1. Az NMR spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a gyógyszertervezésben43
Külföldi

közlemények

alapján

áttekintettem

és

összefoglaltam

a

mágneses

magrezonancia módszerek gyógyszeripari alkalmazásának lehetőségeit és feltételeit, különös
tekintettel a makromolekuláris NMR módszerekre (fehérjevizsgálat, kötődésvizsgálat).43 Bár az
összefoglalás saját, új tudományos eredményeket nem tartalmaz, mégis doktori munkám szerves
részének tekintem, mert hasonló gyógyszeripari szemléletű NMR spektroszkópiai kitekintés a
hazai irodalomban korábban nem született. A dolgozatban közölt szempontok és saját
meglátások a hazai gyógyszerkutatás K+F stratégiájában megvalósítandó, a jövő NMR
spektroszkópiai

kutatásának

szükségszerű

irányát

vetítik

előre.

Az

összefoglalóból

kiemelendőnek tartom az utóbbi években izgalmas fejlődésen áteső ligandumkötődés vizsgálatát
célzó NMR módszereket, amely módszerek meghonosítását a hazai gyógyszeriparban jövőbeli
kutatási célkitűzésemnek tekintem.
Nyilvánvalóan

egy

új,

addig

ismeretlen

biológiai

célmolekula

izolálása

és

szerkezetmeghatározása, a szerkezet-hatás összefüggés és a hatásmechanizmus megállapítása
jelentős előnyökkel jár az originális gyógyszerkutatásban. Napjainkban a makromolekulák
(fehérjék, nukleinsavak, poliszacharidok) térszerkezetének gyors és biztos meghatározására az
NMR

spektroszkópiai

módszerek

rendkívül

széles

választéka

áll

rendelkezésre.

Gyógyszerkutatási szempontból azonban legalább ennyire fontos az ismert térszerkezetű
biopolimerekhez történő ligandumkötődés vizsgálata.
A kötődés tényének igazolására bármilyen NMR-vel mérhető molekuláris paraméter, pl.
kémiai eltolódás, jelszélesség, T1 és T2 relaxációs idő, nukleáris Overhauser effektus, diffúziós
állandó stb., megváltozása szolgálhat. Amikor a kis molekulatömegű ligandum hozzákötődik a
nagy mólsúlyú makromolekulához, akkor a ligandumot azok a fizikai paraméterek fogják
jellemezni, mint a makromolekulát. A kötődés következtében a jelszélesség megnő, a T2
relaxációs idő lecsökken, a NOE effektus előjelet vált (+ ® -), a diffúziós állandó lecsökken.
Attól függően, hogy a ligandum kis affinitással (Kd > ~ 10-5), vagy nagy affinitással (Kd < ~ 10-8)
kötődik a makromolekulához, eltérő képet kapunk az NMR spektrumban, ezért eltérő stratégiát
kell alkalmazni a kötődés vizsgálatoknál. Kis affinitású ligandumok esetében a szabad és kötött
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forma egymásba alakulásának sebessége gyors, míg nagy affinitás esetében lassú az NMR
kémiai eltolódás időskálán. Az NMR spektrumban kis affinitás esetén a szabad és a kötött állapot
átlagát mutató jelet detektálunk, míg nagy affinitás esetén a két forma jelei elkülönülnek.
A szerkezet-hatás összefüggés megértése és a molekuláris hasonlóságon alapuló analógok
tervezésének szempontjából a ligandum bioaktív (makromolekulához kötött) konformációjának
ismerete, továbbá a kötődésért felelős funkciós csoportok azonosítása, az egyes csoportok
ionizációs állapotának vizsgálata, valamint a ligandum oldószerrel érintkező felületének
meghatározása kulcsfontosságú. A ligandum bioaktív konformációját kis affinitású ligandumnál
az ún. NOE transzfer vizsgálatokkal44,45 állapíthatjuk meg, míg nagy affinitású ligandumok
esetében ún. izotóp szerkesztett és izotóp szűrt méréseket46,47 használhatunk a ligandum és a
receptor jeleinek megkülönböztetésére, illetve a bioaktív konformáció vizsgálatára.
A kombinatorikus kémia és a nagy áteresztőképességű in vitro biológiai tesztelés (HighThroughput-Screening, HTS) egyik izgalmas és rendkívül aktuális kérdése a vegyülettárak,
keverékek dekonvolúciója. Több NMR-es technika is létezik, amely lehetővé teszi keverékekből
a biológialag aktív komponens kiszűrését, szerkezetének azonosítását anélkül, hogy a keveréket
fizikailag komponenseire kellene szétválasztanunk. Ezek a módszerek kis affinitású ligandumok
esetében alkalmazhatók, tehát kimondottan a vezérvegyületek azonosítására alkalmasak. Az
affinitás alapján történő szűrésre a relaxációs idők és a diffúziós állandó, valamit a NOE
előjelének megváltozását használják.48-52 Az Abott cég például eljárás-szabadalommal védi az
általuk kifejlesztett NMR-es screen-elési technikát.53 Ezek a módszerek a feleslegben lévő
ligandumok jeleit, illetve azok változását mérik, tehát nem igényelnek költséges izotóp jelzett
makromolekulát.
A másik alapvetően fontos kérdés a kötődés helyének meghatározása, hiszen erre a HTS
nem ad választ. Az NMR egy viszonylag gyors és hatékony módszert nyújt ennek a kérdésnek a
megválaszolására. A fehérjék amid jeleinek kémiai eltolódása nagyon érzékeny indikátora a
kötődésnek. A ligandumkötődés hatására a kötődés lokális környezetében lévő amid jelek kémiai
eltolódása megváltozik, ami a fehérje szerkezetének és a spektrum asszignációjának ismeretében
közvetlen információt ad a kötődés helyéről. Ennek az effektusnak a mérésére szolgál egy
érzékeny és gyors mérés az inverz detektált 1H-15N PFG-HSQC kísérlet, amely
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N jelzett

fehérjék amid jeleinek vizsgálatát teszi lehetővé. Ez a technika szolgál az Abott cég által
kifejlesztett és szabadalmazott gyógyszertervezési stratégia, az ún. „SAR by NMR” (Structure
Activity Relationship by NMR) módszer alapjául is.54,55
Az „SAR by NMR” stratégia elegáns módon ötvözi a racionális gyógyszertervezés és a
HTS elemeit. A már említett 1H-15N HSQC kísérlet segítségével, az amid jelek kötődés hatására
történő megváltozását figyelve vizsgálnak egyszerre 10-20 kis molekulából álló keveréket. Ezzel
a módszerrel, mérésidőt tekintve, egy nap kb. 1000 molekula tesztelhető. Miután azonosították,
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hogy a keverék melyik komponense kötődik a fehérjéhez, meghatározzák a Kd értékét. Majd,
hogy affinitásnövekedést érjenek el, a vezérmolekulához hasonló szerkezetű analógok
vizsgálatával optimalizálják a ligandumot. Ezután az optimalizált első ligandum jelenlétében
további ligandumokat keresnek NMR-vel, amelyek az első ligandum kötődési helye közelében
kötődnek. A második ligandumot is optimalizálják, majd a két ún. vezérfragmens kiválasztása
után, röntgenkrisztallográfia vagy NMR spektroszkópia segítségével meghatározzák a
vezérfragmensek helyét és orientációját a fehérje-ligandum harmadlagos komplexben. A két
vezérfragmens egymáshoz és a fehérjéhez viszonyított orientációjának ismeretében olyan
molekulát terveznek, amelyben a két vezérfragmenst megfelelő kémiai lánc köti össze. Az így
kapott molekula a kötődést tekintve bifunkcióssá válik, ami drámai affinitásnövekedést
eredményez. Például a szervtranszplantációk során az immunválasz elnyomásában fontos
szerepet játszó FKBP (FK506 kötő protein) protein esetében egy Kd = 2 mM és egy Kd = 0.1 mM
affinitású fragmens összekötésével Kd = 19 nM affinitást tudtak elérni.56 Hasonlóképpen,
Stromelysin esetében egy Kd = 17 mM és egy Kd = 0.02 mM affinitású fragmensből egy Kd = 15
nM affinitású vegyületet terveztek kevesebb, mint hat hónap alatt.57,58
A hazai gyógyszerkutatás tekintetében a makromolekuláris NMR spektroszkópia
meghonosítása és integrálása a kombinatorikus kémia, a HTS és a racionális gyógyszertervezés
eszközeivel, a külföldi példák szerint célszerűnek látszik. A rendelkezésre álló hazai erőforrások
alapján

a

makromolekuláris

NMR

meghonosítása

leginkább

(legkisebb

költséggel,

leggyorsabban) kötődésvizsgálatokban (pl. vezérmolekulák azonosítása) kezdődhet el.
5.1.2. Gyógyszerszennyezések azonosítása és mennyiségi meghatározása NMR
spektroszkópiával59a
Egy felkérésre készített könyvfejezetben összegeztük az NMR spektroszkópia szerepét
gyógyszerszennyezések azonosításában és mennyiségi meghatározásában.59a Kitértünk a
szennyezésprofil vizsgálatokban (gyógyszerszennyezések NMR spektroszkópiai vizsgálata
kromatográfiás elválasztás nélkül és után) előforduló szerkezetmeghatározáshoz és mennyiségi
meghatározáshoz kapcsolódó legfontosabb elméleti szempontokra különös tekintettel a nukleáris
Overhauser effektusra és a kémiai kicserélődésre, illetve azok spektrális és méréstechnikai
következményeire. Összefoglaltuk a fenti vizsgálatokhoz kapcsolódó technológiai és
méréstechnikai kérdéseket (pl. mérési érzékenység, mérési jel digitalizálása, digitális
jelfeldolgozás, mérési stratégiák, stb.) és fejlesztési irányvonalakat. A tárgyalt szempontokat
saját kutatási profilból vett példákkal illusztráltuk.
Az alábbiakban a mennyiségi meghatározással kapcsolatos fontosabb szempontokat
fogom összefoglalni, amelyek szorosan kapcsolódnak az 5.3.2. pontban tárgyalt, a lisinopril
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tetrametilammónium (TMA) tartalmának mennyiségi meghatározására kifejlesztett NMR
spektroszkópiai módszerhez.
Az

NMR

spektroszkópia

elsődleges

alkalmazási

területe

szerves

vegyületek

szerkezetfelderítése. Érdekes tendencia azonban, hogy az NMR-t egyre gyakrabban használják
kvantitatív meghatározásra a gyógyszeriparban, pl. gyógyszerszennyezések meghatározására
alapanyagban, enantiomer tisztaságvizsgálat, maradék oldószer meghatározása.59a,b,c Ez
alapvetően az NMR mérési érzékenység és kimutatási határ utóbbi időkben bekövetkezett
jelentős növekedésével59a (pl. a térerő növekedése, szupravezető hőmérsékletre hűtött mérőfejek,
Shigemi csövek, mikrotekercsek, stb.), az NMR jelfeldolgozási technikák fejlődésével60
(digitális jelfeldolgozás, diszkrét Fourier transzformáció, lineáris predikció, dekonvolúciós
módszerek, maximum entrópia rekonstrukció, stb.), illetve az NMR spektroszkópia alapvető
sajátságaival van szoros összefüggésben.
Szennyezések főkomponens melletti kvantitatív meghatározása NMR spektroszkópiával
azon a tényen alapszik, hogy egy adott rezonanciajel integrált intenzitása lineárisan arányos a
rezonanciát adó magok számával. Az NMR kvantitatív alkalmazásának egyik legfontosabb
vonzereje

abban

rejlik,

hogy

a

mérési

és

adatfeldolgozási

paraméterek

gondos

megválasztásával,61-66 pl. az egymást követő akkumulációk közötti kellően hosszú relaxációs
várakozás (>5T1) betartása esetén, a jelintenzitások közvetlenül a vegyületek moláris arányát
tükrözik a molekulasúlytól függetlenül. Ebben a vonatkozásban az NMR spektroszkópia
egyedülálló sajátsága, hogy kalibrációra nincs szükség, ami azt jelenti, hogy a főkomponens egy
alkalmas jele közvetlenül használható belső intenzitás referensként. Nagyon kis mennyiségben
jelenlévő szennyezések 1H jeleit általában a főkomponens egy közeleső
intenzitásához hasonlítjuk. (A
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C szatellitjének

C szatellitek az 1.1 %-os természetes szén izotópeloszlásnak

megfelelően előforduló 13C-1H protonoktól származnak, és a fő 12C-1H vonal két oldalán 0.55 %
intenzitással jelentkeznek.) Így alapvetően belső standard, vagy standard addíciós módszer nem
szükséges a kvantitatív NMR mérésekhez, ami lényeges előnyt jelent, hiszen a referencia
standard tisztaságával, és mintakezelési protokollal összefüggő hibák kiküszöbölhetők. A
kromatográfiás elválasztáson alapuló kvantitatív módszerekkel szemben a különböző
komponensek jelei mindig szétválaszthatók NMR-vel. Kivéve az enantiomerek, amelyek
jeleinek szétválasztásához királis környezet szükséges. (Megjegyzendő azonban, hogy speciális
esetekben (az 1:1 enantiomer aránytól eltérő enantiomer összetételű minták esetében) az
enantiomerek jelei királis segédanyag nélkül is szétválhatnak ún. önindukált enantiomer
felismerés következtében.)67 A fent felsorolt okok miatt az NMR-t egyre gyakrabban
alkalmazzák a gyógyszeriparban szennyezések kvantitatív meghatározására.
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A gyógyszeriparban előforduló NMR-re alapozott mennyiségi meghatározások az
egymás mellett mérendő jelek relatív intenzitása (a mérés dinamikus tartománya) alapján
alapvetően két csoportra oszthatók:
a)

Alacsony dinamikus tartomány esetén az analitikai szempontból érdekes jelek intenzitása
összemérhető nagyságrendű, és ezeknél lényegesen intenzívebb jelek nincsenek a
spektrumban. (A dinamikus tartomány a legkisebb és legnagyobb amplitúdójú jel aránya,
ami az adott kísérleti feltételek mellett mérhető.)

b)

Magas dinamikus tartomány esetén egy kis intenzitású jelet kell detektálni egy, vagy több
intenzív jel jelenlétében (pl. oldószerjel).
Gyógyszeranalitikai szempontból az NMR méréstechnikával szemben legszigorúbb

követelményeket állító magas dinamikus tartomány esete a fontosabb. Az NMR mérési jel
digitalizálását végző analóg-digitális konverter (Analog-to-Digital Converter, ADC) központi
szerepet játszik gyenge jelek detektálása és meghatározása szempontjából.
A mérési jel digitalizálása során a maximális érzékenység elérése érdekében a FreeInduction-Decay (FID) olyan mértékű erősítése szükséges, hogy a FID teljesen kitöltse az ADCt. További erősítés az ADC túlcsordulása következtében (a legintenzívebb szinuszos komponens
meghaladja az ADC legnagyobb helyiértékű bitjét) az egész frekvenciaspektrum torzulásához
vezet. Mivel az ADC véges felbontással rendelkezik, amit az ADC bitjeinek száma határoz meg,
egy jel digitalizált értéke minden egyes mintavételezés során a legkisebb helyiértékű bit
nagyságrendű hibával lesz terhelve (kvantálási zaj). A szisztematikus kvantálási zaj a Fourier
transzformáció után csökkenti a kimutatási határt, illetve a megfelelő rezonanciajel integrálási
pontosságát.68 Magas dinamikus tartomány esetén előfordulhat, hogy a FID nem erősíthető olyan
mértékben, ami a gyenge jel megfelelő digitalizálását lehetővé tenné (a gyenge jel intenzitása
nem éri el az ADC legkisebb helyiértékű bit-jét). Amennyiben a magas dinamikus tartomány
csak egy, vagy néhány intenzív jel jelenléte miatt áll elő (pl. kromatográfiás elválasztás után
maradó nem deuterált oldószerek), ezek a jelek elnyomhatók formázott pulzusokat alkalmazó
sáv-, vagy frekvenciaszelektív technikákkal.69,70 Ezzel szemben, ha egy kis jelet egy összetett
jelegyüttes jelenlétében és nem oldószerjelek mellett kell meghatározni (pl. szennyezések
meghatározása gyógyszeralapanyagban), úgy a magas dinamikus tartomány a mennyiségi
meghatározás egyik korlátjává válhat.
Nagyon kis intenzitású jelek digitalizálása a fentiek értelmében problematikus lehet. A
közelmúltban bevezetett digitális jelfeldolgozás (Digital Signal Processing, DSP) technológiája
számottevő mértékben csökkenti ezt a problémát.71-73 Az NMR mérések esetében a DSP technika
számos előnnyel rendelkezik: Az idő dimenziójú NMR jelek hagyományos analóg szűrésével
összehasonlítva a digitális szűréssel teljesen lineáris fázisválasz, konstans amplitúdójú válasz, és
éles levágási karakterisztika érhető el. A DSP további fontos előnye a jobb jel/zaj viszony,
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azonos jel/zaj viszony az egész spektrum tartományban, és a jobb alapvonal. Ezek a jellemzők
nagyon fontosak a jelintegrálok pontossága szempontjából. A DSP technika általában három
lépésből áll:
1)

Az első lépés a túlmintavételezés (oversampling), ami az idő dimenziójú jeleknek a

Nyquist frekvenciánál nagyobb frekvenciával történő mintavételezését jelenti. (A Nyquist tétel
értelmében egy f Hz frekvenciájú jel megfelelő reprezentációjához 2f adatpont/másodperc
sebességgel kell mintavételeznünk.74 A modern Fourier transzformációs NMR spektrométerek
esetében ez egy komplex adatpontot jelent 1/f másodpercenként.) A túlmintavételezés célja,
hogy a vizsgálni kívánt spektrális sávra jutó konstans digitalizálási zajt (kvantálási zaj + az ADC
analóg komponenseiből származó analóg zaj) nagyobb sávszélességen osszuk szét. N-szeres
túlmintavételezés esetén a jel digitalizálásával összefüggő digitalizálási zaj n-szer nagyobb
sávszélességen oszlik el. A túlmintavételezés segítségével a digitalizálási zaj relatív intenzitása a
kérdéses spektrális tartományban

n -ed részére csökkenthető.71 A jel/zaj viszonynak a DSP

használatával elérhető javulása elsősorban magas dinamikus tartomány (kis jelerősítés) esetén
számottevő, hiszen a kvantálási zaj ebben az esetben okoz jelentős hibát a digitalizálás során.
2)

A DSP során a túlmintavételezett idő dimenziójú adatok akvizícióját követő lépés a

digitális szűrés, aminek célja a végső spektrális tartományon kívül eső jelek és zaj szűrése egy
megfelelően definiált matematikai algoritmus segítségével. A digitálisan szűrt jel a
túlmintavételezett jel és egy matematikai „szűrő” függvény konvolúciójával áll elő. A szűrő
függvény minősége meghatározza a digitális szűrő karakterisztikáját, ami a frekvencia
dimenzióban ideális esetben egy négyszögfüggvény.
3)

A DSP végső lépése a túlmintavételezett és digitálisan szűrt jel mintavételi számának a

kívánt (egy adott digitális felbontásnak megfelelő) mintavételi számra

történő redukciója

(downsampling, vagy decimation).
A

DSP-vel

kapcsolatban

fent

elmondottakat

a

lisinopril

TMA

tartalmának

meghatározására kifejlesztett NMR módszer (lásd 5.3.2. pont) kapcsán szeretném szemléltetni. A
DSP technika alkalmazása nagyban hozzájárult a TMA mennyiségi meghatározása során elért
érzékenységhez és pontossághoz, ezért a megvalósítás részének tekintem. A bemutatott
spektrumok a mennyiségi meghatározás NMR mérési paramétereinek optimalizálása során
készültek, de oldalszám korlátozás miatt nem kerülhettek be az eredeti közleménybe.
Az 1. ábra a lisinopril DSP alkalmazása nélkül készült (D2O, 30 oC, ) 1H spektrumát
mutatja. A spektrumot négy tranzienssel készítettem, és 1 Hz-es exponenciális súlyzást
alkalmaztam a Fourier transzformáció során. A lisinopril kristályvíz tartalmából (lisinopril
dihidrát) és az oldószer maradékvíz tartalmából származó jel (4.78 ppm) elnyomására
preszaturációt alkalmaztam. Az alapvonalban 200-szoros nagyításban kivehető púp megjelenését
a FID második adatpontjának torzulása okozza, ami az analóg szűrő bekapcsolás utáni
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x200

1. ábra. A lisinopril 1H spektruma DSP alkalmazása nélkül. Az alapvonalban 200-szoros
nagyításban látható púp megjelenését a FID második adatpontjának torzulása okozza, ami
az analóg szűrő bekapcsolás utáni karakterisztikájával függ össze.
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a)

b)

2. ábra. A lisinopril 1H spektruma a) DSP alkalmazása nélkül alapvonalkorrekció után,
b) DSP alkalmazásával (60-szoros túlmintavételezés, AnalógPlusTM digitális szűrőprofil)
alapvonalkorrekció nélkül.
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karakterisztikájával függ össze. Ennek a hibának a csökkentése méréstechnikai úton a Hoult
technika75 alkalmazásával, illetve matematikailag alapvonalkorrekció alkalmazásával lehetséges.
(Megjegyzendő, hogy a Hoult technikát megpróbáltam alkalmazni, de az alapvonal torzulását
nem

sikerült

kielégítő

mértékben

csökkentenem.)

A

polinomillesztésen

alapuló

alapvonalkorrekció76 alkalmazásával kapott spektrumot a 2(a). ábra mutatja.Bár a spektrum
közepén jelentkező széles púp eltűnt, de a matematikai „kozmetikázás” következtében jól
kivehető kisebb torzulások keletkeztek a spektrumban. A legjobb minőségű alapvonalat
tizedfokú polinom illesztésével kaptam. A 2(b). ábra valósidejű DSP alkalmazásával, 60-szoros
túlmintavételezés mellett készült, és az alapvonal szempontjából optimalizált 1H spektrumot
mutatja. Az 1. és a 2(a). ábrával összehasonlítva az alapvonal minőségi javulása szembetűnő. A
DSS 0.00 ppm-nél lévő jelén mért jel/zaj viszony (a zajt a 0.45 ppm és 0.15 ppm közötti
tartományban mintavételezve) exponenciális súlyzás nélküli spektrumon mérve a) esetben 128.2,
b) esetben 172.7 ami több mint 30 %-os jel/zaj viszony javulást jelent a DSP alkalmazása
következtében.
A mennyiségi meghatározás pontossága erősen függ a spektrum zajszintjétől, ami
spektrumakkumulációval, illetve alkalmas súlyzófüggvényekkel megfelelően csökkenthető
(jel/zaj viszony növelhető).A pontosságot érintő másik nagyon fontos faktor az NMR Lorentz
jelalak lassú lecsengése: 99.90 %-os integrálási pontosság eléréséhez az integrálási tartománynak
a jelszélesség 636-szorosának kell lennie.77 Általában ez az integrálási pontosság praktikus okok
miatt (pl. jelátfedések) nem elérhető. Ezért az NMR integrál arányok pontossága az integrálási
hibák kölcsönös kiátlagolásán alapszik. A
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C szatellitektől származó jelinterferencia azonban

számottevő mértékben befolyásolhatja a mért integrál arányokat, ami ráadásul a térerőtől függő
hibát jelent. A probléma kiküszöbölhető a modern NMR készülékekkel megvalósítható
sávszelektív szénlecsatolás alkalmazásával az akvizíció alatt (lásd 5.3.2. pont). A szatellitek
lecsatolásával nemcsak az interferencia küszöbölhető ki, hanem egyben jel/zaj viszony 1.1 %-os
növelése is elérhető. A kvantitatív NMR módszerek pontossága függ a mágneses tér
homogenitásától, az alkalmazott súlyzófüggvények, fázis- és alapvonal korrekciós módszerek
stb. minőségétől. Pontos eredmények meghatározása szempontjából standardizált mintakezelési
és adat analízis protokollok, valamint a méréseket végző személy gyakorlata rendkívül fontos
tényezőt jelentenek. Kis jelek meghatározása esetén még modern alapvonalkorrekciós
algoritmusok mellett is az integrálgörbe manuális állítása gyakran szükséges lehet. A manuális
korrekció nyilvánvalóan szubjektív döntést tesz szükségessé, ami a módszer validálásához
szükséges nagy pontosság esetén reprodukálhatósági problémákhoz vezethet. Még standardizált
protokollok és képzett technikus esetében is a kvantitatív NMR mérések pontossága egy
közelmúltban készült tanulmány szerint jelentősen változhat különböző műszerek és
laboratóriumok közötti viszonylatban.78 A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy
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pontosságot

igénylő

kvantitatív

NMR

vizsgálatok

reprodukálhatóságát

különböző

laboratóriumok közötti vizsgálatokkal kell validálni.
Kiegészítés:
Mivel a 2. számú közlemény (Identification and Determination of Impurities in Drugs, S.
Görög (ed.), Chapter 2.4, NMR spectroscopy) egy könyvfejezetbe szánt összefoglaló tanulmány,
így a munka fókuszpontjában a módszertani áttekintés állt. A kísérleti paraméterek részletes
megadására a kiadó által szabott oldalszám korlátozás miatt nem nyílt mód, illetve az csak a
tartalmi mondanivaló rövidítésével lett volna megoldható. Az alábbiakban szeretném a
közleményben szereplő szelektív mérésekkel (1D-TOCSY, 1D-DPFGSE-NOE) kapcsolatos
legfontosabb kísérleti paramétereket megadni:
Az 1D-TOCSY méréseknél (Függelék: 2. közlemény 126. oldal, 2.4.B. ábra) eBurp-1
pulzusformát használtam a szelektív gerjesztésre, amelynek hossza a mH-1’, mH-6 és mH-3+MH1’ jelek esetén 90.3 ms, 121.6 ms és 97.6 ms volt.
Az 1D-DPFGSE-NOE módszer esetén (Függelék: 2. közlemény 127. oldal, 2.4.C. ábra) a
szelektív gerjesztésre használt DPFGSE szekvenciában használt gradiensek ideje 1 ms volt, a
gradiensek erőssége G1 = 1 G/cm és G2 = 2.8 G/cm volt. iBurp-2 pulzusformát használtam a
szelektív gerjesztésre, amelynek pulzushossza a mH-6 és MH-6 jelek esetén 80.3 ms és 93.4 ms
volt.
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5.2.

SZINTÉZISKÖVETŐ SZERKEZETKUTATÁSI FELADATOK
Az 5.2. fejezetbe sorolt két közlemény originális kutatási témákhoz kapcsolódik,

amelyben az NMR spektroszkópiai feladat szintetizált gyógyszerszármazékok konstitúciós,
illetve konfigurációs és konformációs jellemzőinek vizsgálata volt.
5.2.1. Vinblasztin

típusú

biszindolok

aszpidoszpermán®eburnán

oxidatív

ciklizációjával,

vázátrendeződésével

kapott

majd

azt

származékok

követő
NMR

spektroszkópiai vizsgálata79
A Richter Gedeon Rt. által forgalmazott vinblasztin (VLB, 1a) és vinkrisztin (VCR, 1b) a
tumor kemoterápiában elterjedten alkalmazott, hatékony tumor ellenes hatású természetes
alkaloidok.80a-f Munkánk során (lásd 3. ábra) vizsgáltuk a VLB-típusú biszindolok oxidatív 3’7’-transzannuláris ciklizációját (1®2), valamint a ciklikus származékok savkatalizált
aszpidoszpermán®eburnán vázátrendeződését (2®3).79
5.2.1.1. Kémiai előzmények és a szerkezetkutatási feladat
A VLB-típusú biszindolok (1) oxidációja Y-aszpidoszpermán-aszpidoszpermán típusú
vázhoz (2) vezet a velbánamin egység 3'-7'-transzannuláris ciklizációján keresztül (3. ábra).76-81
A VLB (1a) és a VCR (1b) kromil-acetáttal (króm(VI)oxid, acetsav-anhidridben oldva)
diklórmetán-jégecet

elegyében

végzett

oxidációja

ciklovinblasztint

(CVLB,

2a)

és

ciklovinkrisztint (CVCR, 2b) eredményez. Az oxidációra érzékeny leurozin (LE, 1d) esetében a
megfelelő cikloleurozint (CLE, 2d) palládium-bisz(benzonitril)-diklorid [Pd(PhCN)2Cl2]
katalízissel lehetett előállítani etilacetát-diklórmetán elegyében. A CVCR (2b) nátriumbórhidriddel jégecet-diklórmetán elegyében végzett redukciója 3’-7’-gyűrűfragmentáción
keresztül VCR-hez (1b) vezetett, míg nátrium-ciano-borhidriddel végzett szelektív 1’,2’redukciójával 1’,2’-dihidrociklovinkrisztint (1’,2’-DH-CVCR, 4) sikerült előállítani.
A Wenkert és Wickberg által elsőként feltételezett aszpidoszpermán®eburnán
vázátrendeződés82,83 alapvető fontosságú az alkaloidok bioszintézisével kapcsolatos biogenetikus
elméletek kifejlődése szempontjából.84a-c Az elmélet első bizonyítéka Le Men és munkatársai
nevéhez fűződik, akik a vinkadifformin vinkaminná történő átrendezésével bizonyították az
aszpidoszperma és vinka alkaloidok közötti feltételezett biogenetikus kapcsolatot.85 Az
aszpidoszpermán®eburnán vázátrendeződés jól ismert a „monomer” vinkadifformin, taberzonin
(és szubsztituált származékai) és vindolin körében,85-90 azonban a jóval komplexebb 2-es típusú
biszindolok esetében az átrendeződést korábban nem vizsgálták. A „monomer” szerkezeteknél az
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átrendeződés minden esetben a gyűrűanellációs pontok konfigurációjának retenciójával zajlik,
azonban a C(16) sztereogén centrum hajlamos az epimerizációra.84a-c Mivel a C(16) szénatomon
nagy térkitöltésű szubsztituenst tartalmazó vegyületek esetében az aszpidoszpermán®eburnán
vázátrendeződés sztereokémiáját korábban nem vizsgálták, savkatalízissel kiváltottuk a 2-es
típusú biszindolok gyűrűtranszformációját.
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2. ábra. A VLB-típusú biszindolok oxidatív 3’-7’-transzannuláris ciklizációja (1®2) és
aszpidoszpermán®eburnán vázátrendeződése (2®3)
A ciklikus származékok (2) savkatalizált aszpidoszpermán®eburnán vázátrendeződése
(2®3) egy újszerű Y-eburnán-aszpidoszpermán típusú biszindol vázrendszer (3) kialakulásához
vezet (3. ábra). A CVLB (2a), ill. a CLE (2d) protikus oldószerben erős sav, ill. BF3·Et2O
jelenlétében izociklovinblasztinná (iCVLB, 3a), ill. izocikloleurozinná (iCLE, 3d) rendeződik át.
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A vázátrendeződési folyamat sztereokémiájának részletes vizsgálata céljából a 4. ábrán
feltüntetett módon (–)-vinkadifformin és (-)-vindolin kapcsolásával a korábban ugyancsak
ismeretlen vinkadifformin-vindolin (VV, 5) típusú dimert is előállítottuk, ahol a 2-es típusú
biszindolokkal ellentétben a vindolin csoport b térállású. A VV dimer savkatalizált
átrendezésével a megfelelő izo(vinkadifformin-vindolin) származékot (iVV, 6) kaptuk.
Célul tűztük ki a gyűrűtranszformációval kapott vegyületek C(16’) konfigurációjának
meghatározását CD és NMR spektroszkópiával. Feladatom volt a 2-6 vegyületek sztereokémiai
jellemzése és a C(16’) konfiguráció meghatározása NMR spektroszkópiával. NMR és CD
spektroszkópiai eredmények alapján megállapítottuk, hogy a vázátrendeződés a C(16’) szénatom
konfigurációjának

inverziójával

(2®3),

vagy

retenciójával

(5®6)

jár

a

kiindulási

konfigurációtól függően.
A 2-6 biszindolokkal foglalkozó közlemény79 fókuszpontjában a szintetikus munka állt,
így a C(16’) konfiguráció meghatározását lehetővé tevő NMR vizsgálatok eredményei csak
előzetes formában kerültek publikálásra. A szerkezetkutatás alapvető célja a C(16’) konfiguráció
egyértelmű megállapítása volt, míg a vegyületcsalád részletes konformációanalízise és NMR
spektroszkópiai jellemzése további kutatások tárgyát képezte. A közlemény megszületése óta
újabb eredményeket értünk el, amelyek részletes formában még nem kerültek publikálásra. A
vegyületcsalád konformációs és spektrális komplexitása miatt jelenleg is számos kérdéssel
állunk szemben, amely kérdések megválaszolása további vizsgálatokat igényel. Mindazonáltal,
az elvégzett kutatómunka a problémakör mélyebb és átfogóbb megértését teszi lehetővé, ezért az
értekezésben számos olyan eredményt is bemutatok, amely az eredeti közleményben nem, vagy
csak érintőlegesen szerepelt. Az alábbiakban a sztereogén centrumok konfigurációját, elsősorban
a C(16’) konfigurációt, és a C(16’)-C(10) kötés körüli rotációt érintő legfontosabb NMR
spektroszkópiai megállapításokat tárgyalom (a közleményben szereplő tárgyalásnál lényegesen
részletesebben) néhány kiválasztott példán keresztül.
5.2.1.2. A C(16’) konfiguráció meghatározásának problémája
A 2 és 3 vegyületek cirkuláris dikroizmus (CD) spektrumaiban a 200-230 nm spektrális
tartományban ellentétes előjelű exciton csatolást észleltünk. A VLB (1) típusú biszindolok CD
spektruma és a C-16’ abszolút konfiguráció közötti Kutney-féle empirikus korreláció91
analógiája alapján arra következtettünk, hogy a 2®3 gyűrűtranszformáció során a C-16’
konfiguráció inverziót szenved. A CD spektroszkópia a C-16’ konfiguráció meghatározásának
egyszerű és kényelmes módját nyújthatja, azonban az empirikus korreláció kiterjeszthetősége a
Y-aszpidoszpermán-aszpidoszpermán (2) és Y-eburnán-aszpidoszpermán (3) típusú biszindolok
körére kérdéses volt. A VLB-típusú (1) biszindolokhoz hasonlóan a 2 és 3 vegyületek esetében
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az aromás kromofórok térbeli közelsége miatt az elektronátmenetek közötti dipoláris csatolás
valószínűsíthető, azonban a Cotton effektus előjelének meghatározása az elektron átmeneti
momentumok irányának ismeretét igényli. A polarizációs jellemzők meghatározása a
kromofórok

alacsony

szimmetriája

következtében

nehézségekbe

ütközik,

továbbá

a

szubsztituensek, a gyűrűkonformációk és a két indol egységet összekötő kötés körüli
konformációs eloszlás kisfokú megváltozása is a CD-couplettek torzulásához vezethet. Ezért más
spektroszkópiai módszerrel nyert megerősítés nélkül a CD spektroszkópia önmagában nem
alkalmas a C-16’ abszolút konfiguráció megállapítására. Ez indított bennünket arra, hogy a C16’ konfigurációt NMR spektroszkópiával határozzuk meg, ami meglehetősen nehéz feladatnak
bizonyult a szerkezeti és spektrális jellemzők komplexitása következtében.
NMR spektroszkópiai szempontból a 2, 3 ill. 5, 6 vegyületek esetében a C(16’)
konfiguráció meghatározása nem egyszerű: A C(16’) szénatomhoz nem kapcsolódik hidrogén,
amelynek a H2-17’ protonokkal való csatolása a konfiguráció szempontjából diagnosztikus
lenne. A C(16’) konfigurációt így leginkább csak a két indol egység közötti NOE kölcsönhatások
jellemzik. Azonban az indol egységek között mért csekély számú NOE effektus alapján a C(16’)
konfiguráció meghatározása komplex feladat: a NOE effektusok értelmezése a domináns
gyűrűkonformációk, valamint a C(16’)-C(10) kötés körüli kedvezményezett rotamerek ismeretét
igényli.
A jelen konfigurációs kérdés biztos eldöntése céljából alkalmas modellvegyületeket
kerestünk. Diplomamunkám tárgyát képezték azok az eredmények, amelyek a C(16’)
szénatomon hidrogén atomot tartalmazó modellvegyületeket (5. ábra, eburnán-vindolin-alfa,
EVA 7, és eburnán-vindolin-béta, EVB 8) szintézisével,92 és ezek részletes NMR
spektroszkópiai analízisével kapcsolatosak.93-95
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5. ábra. Eburnán-vindolin-alfa (EVA, 7) és eburnán-vindolin-béta (EVB, 8) típusú
modellvegyületek.
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A modellvegyületeken végzett vizsgálataink feltárták, hogy 7-es és 8-as esetében a
C(16’)-C(10) kötés gátolt rotációja kétállapotú, erősen eltolt populációjú, az NMR kémiai
eltolódás időskálán (számos rezonanciajel tekintetében) lassú kicserélődési rendszert
(minor ®
Major) eredményez (lásd 3. táblázat R1 és R2 rotamerek, és vö. 5.2.1.3. pont). A major
¬
(R1) és minor (R2) rotamerek a C(16’)-C(10) kötés körüli kb. 180o-os forgatással alakulnak
egymásba. A major jelek csekély mértékű kicserélődési szélesedése nem árulkodik a
kicserélődési folyamatról, a minor komponens (24 oC, EVA: pm=2.9%, EVB: pm=7.2%) jelei
pedig annyira kiszélesednek, hogy a konvencionális 1H NMR spektrumban gyakorlatilag nem
detektálhatók, illetve a major jelek elfedik őket. Az ún. „rejtett” cserepartnerek jelenléte azonban
megfelelő NOE kísérletekkel kimutatható. A „rejtett” cserepartner jelenségét a 6. ábra
szemlélteti az EVA (7) dimer esetében.
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6. ábra. H sor: Az EVA (7) dimer 1H spektrumának alifás részlete (300 MHz, CDCl3,
24 oC). G sor: A H sor 40-szeres vertikális nagyítása. A-F sorok: Telítés transzfer
differencia

spektrumok

a

(minor)

Me-18m ®
Me-18M
¬

(Major)

kicserélődési

rezonanciagörbe különböző pontjainak besugárzásával (a besugárzás helyét nyilak
jelölik) – lásd szöveg. (Az A-F sorok vertikális nagyítása azonos.)
A normál 1H spektrumban (G és H sor) a Me-18m minor rezonanciát (annak ellenére,
Me-18M
hogy viszonylag jelmentes területen helyezkedik el) teljesen elfedik a Me-18m ®
¬
kicserélődési rezonanciagörbétől a paramágneses eltolódás irányába eső fő jelek talpai, illetve
kisebb szennyezések és 13C szatellitek. A Me-18M jel „rejtett” cserepartnere Me-18m a vertikális
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skála nagyításával sem vehető észre. Azonban a Me-18M fő csúcs besugárzásával nyert
differencia görbe (F sor) „megtisztítja” a kérdéses spektrális tartományt, és a telítés transzfer
folyamat felfedi a Me-18M jel „rejtett” cserepartnerét. A minor jel maximumának környékét
besugározva (B-D sorok) kapjuk a legnagyobb telítés transzfert a Me-18M jelen, míg a major és
minor csúcsokat összekötő híd (E sor), vagy a minor maximumától a paramágneses eltolódás
irányába eső terület (A sor) besugárzásával a major jelen kisebb effektust kapunk. (Az
alkalmazott rádiófrekvenciás tér szelektivitását referencia kísérlettel ellenőriztük a Me-18M
csúcstól a diamágneses eltolódás irányába eső jelmentes terület besugárzásával. Az alkalmazott
besugárzási teljesítmény mellett a besugárzás áthallása 1% alatt maradt.) A besugárzás helyén (A
sor: d=0.672 ppm) megjelenő triplett a H3-21’ jel

13

C szatellitjétől ered, míg a másik triplett (C

sor: d=0.518 ppm) egy kis szennyezéstől származik. Ebben a példában az a spektrális tartomány,
aminek besugárzása jól detektálható telítés transzfert adott a major jelre kb. 350 Hz volt.
Meglehetősen nagy annak valószínűsége, hogy a NOE differencia kísérletekben egy ilyen széles
minor jelet akaratlanul is besugározunk, és ez észrevehető telítés transzfert ad a major partnerre.
Különösen veszélyesek azok az esetek, amikor valamely minor jelet (Sm) egy major jel
(IM) teljesen elfed. Ebben az esetben ugyanis az IM jel szándékos besugárzása során az Sm jelet
akaratlanul is telítjük, ami telítés transzfert ad annak major partnerére SM. A besugárzás
látszólagos eredménye a NOE differencia spektrumban az IM és az SM jelek közötti kisebb
nagyobb mértékű negatív effektust lesz. Amennyiben nem vagyunk a jelenség okának tudatában,
a „rejtett cserepartner” jelenléte a NOE spektrumok félreinterpretálásához, és így hibás
szerkezeti következtetések levonásához vezethet.93,94
Elméleti úton levezettük és kísérletileg igazoltuk, hogy szelektív rádiófrekvenciás
besugárzással a minor komponens jele sokkal kisebb mértékben telíthető, mint a major
komponensé, ami növeli a NOE differencia spektrumok félreinterpretálásának lehetőségét.
Megállapítottuk, hogy az 1H NMR spektroszkópiában kétállapotú kicserélődési rendszerekben a
„rejtett cserepartner” jelenség előfordulása a jellemző dinamikus paraméterek (kicserélődési
sebességek, populáció arányok, relaxációs idők és kémiai eltolódás különbségek) viszonylag
szűk tartományára korlátozódik.94
A biszindolok NMR irodalmában ez a konformációs sajátság (vagyis a két indol egységet
összekötő kötés körüli rotációból származó erősen eltolt populációjú, lassú kicserélődési
rendszer, ill. a „rejtett” cserepartner) korábban nem kapott említést, ill. nem detektálták.
Különösen izgalmas és plauzibilis kérdésnek tűnt, hogy vajon ez a jelenség csak a
modellvegyületek sajátja, vagy a biszindolok gyakran előforduló, esetleg általánosnak tekinthető
jellemzője? Utóbbi esetben ugyanis a potenciálisan tumor ellenes hatással rendelkező
biszindolok hatásmechanizmusa, illetve a bioaktív konformáció meghatározása szempontjából is
fontossá válhat a kérdés. A modellvegyületeken végzett vizsgálatok eredményei után a „rejtett
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cserepartner” kérdéskört a 2a-d, 3a-d és 5, 6 vegyületek esetében már tudatosan vizsgáltuk, és
mint látni fogjuk ez a konformációs sajátság általános érvényűnek bizonyult. (A „rejtett”
cserepartner jelenség meglehetősen finom spektrális effektus formájában jut kifejezésre az NMR
spektrumokban, amely könnyen rejtve maradhat azok előtt, akik a jelenség tulajdonságaival
nincsenek tisztában. A „rejtett” cserepartnerek felismerése ugyanis tudatos keresést és
odafigyelést igényel. NMR laboratóriumunk saját tapasztalata, hogy amióta ismerjük és értjük a
„rejtett” cserepartnerektől származó effektusok jellemzőit és fizikai okait, mi is egyre több
esetben vesszük észre azokat különféle vegyületek esetében. Feltehetően ez lehet az oka annak,
hogy az irodalom nem bővelkedik a kérdéskört tárgyaló közleményekben, annak ellenére, hogy
az effektus teljesen általános érvényű, és bár lehet jellemző egy adott molekulacsaládra, mégsem
molekulatípus specifikus.)
5.2.1.3.

A Y-eburnán-aszpidoszpermán típusú vegyületek sztereokémiai jellemzése

A modellvegyületeken (EVA 7 és EVB 8) végzett vizsgálatok eredményei biztos alapul
szolgáltak a 3a-d, 6 vegyületek C-16’ konfigurációjának megállapításához. Az eburnán és a
vindolin egység között mérhető NOE effektusok (1. táblázat) egyértelműen bizonyítják a
vindolin csoport b térállását (lásd alább). (A 2-6-os típusú vegyületek esetében a vindolin egység
konformációs sajátságait a modellvegyületeken korábban végzett részletes vizsgálataink
eredményével93 analógnak találtuk. Összehasonlítás céljából a 7(a). ábra az EVA (7) dimer (a
vindolin a térállású) domináns R1 rotamerjének molekulamechanikai számításokkal (3. táblázat)
optimalizált szerkezetét és az R1 rotamer geometriájával összhangban álló mért NOE
effektusokat mutatja. Az EVA (7) dimer esetében a mért H-9«Ha-17’ és H-9«H-21’ NOE
effektusok a vindolin csoport a orientációját bizonyítják. Az EVA (7) dimer jellegzetes
konformációs sajátsága, hogy az R1 rotamerben a C(18)-C(19) etil csoport az eburnán egység
aromás gyűrűje alatt helyezkedik el (lásd 7(a). ábra), ami a H3-18«H-9’,H-10’,H-11’,H-12’ és a
Hx-19«H-12’ NOE effektusok megjelenését eredményezi. Ez megmagyarázza a H3-18 protonok
erősen árnyékolt jellegét [d(H3-18)=-0.36 ppm, CDCl3, 24 oC] is.

1. táblázat. A 2-6 vegyületekben a két indol egység között CDCl3 oldatban (30 oC, 500 MHz)
mért 1H-1H NOE kapcsolatok.a
Ha-6
CVLB (2a)
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H-9
H-12’, H-14’,

H3-18
H-12’

H-21

H3-11-OMe

H-12’

b

H-12’

Hx-19

Ha-17’

H-14’

b

b

b

b

CVCR (2b)

H-14’, Ha-17’

H-12’

DF-CVCR (2c)

b

H-12’

16’-CO2Me
H-12’, H-14’

16’-CO2Me
H-12’

H-14’
b

b

H-12’, H-14’

Ha-17’

b

16’-CO2Me
16’-CO2Me

iCVCR (3b)

H-11’+H-12’
H-11’, H-12’

H-12’

b

H-12’, H-14’

Ha-17’
b

16’-CO2Me

iCVLB (3a)

H-12’
16’-CO2Me

b
d

b
b

b

H-12’, H-14’

16’-CO2Me

b

Ha-17’
16’-CO2Me

CLE (2d)

Ha-17’

16’-CO2Me

H-12’, Hb-15’

Ha-15’, Hb-15’, H-

Hb-17’

11’+H-12’

H-12’, Hb-15’

Ha-15’, Hb-15’, H-

H-11’+H-12’

12’
DF-iCVCR (3c) H-11’, H-12’

H-12’, Hb-15’

H2-15’, H-12’

H-12’

Hb-17’
iCLE (3d)

M

M

M

M

M

m

M

m

c

H-2’, H-12’

H-12’, H-14’

H-14’, Ha-17’

Ha-15’, Ha-17’

Hb-6’

Hb-5’, Ha-6’

Hb-17’

Hb-6’

H-11’
H-12’

H-12’
Hb-17’
H3-21’

DH-CVCR (4)
VV (5)

H3-18’, MHx-19’,

M

m

c

H-12’

16’-CO2Me

H-12’

m

H-11’ H-12’
16’-CO2Me
H-2’

b

16’-CO2Me

16’-CO2Me
iVV(6)

H-11’, H-12’

H-12’, Hb-15’

Hb-14’, Ha-15’

b

16’-CO2Me

Hb-15’

a

A megfigyelt 1H-1H NOE kapcsolatok döntő többsége NOESY mérésekből származik
(keverési idő=0.5s, relaxációs idő=2s).

b

1D-DPFGSE-NOE mérések (keverési idő=0.5 s) alapján megfigyelt NOE effektusok. A
szelektív gerjesztést iBurp-2 pulzusokkal (a pulzushossz tipikusan 80-120 ms) végeztem,
a DPFGSE szekvenciában a gradiensek hossza 1 ms, a gradiens erőssége G1 = 1 G/cm és
G2 = 2.8 G/cm volt.

c

1D NOE differencia mérés (CDCl3, 50 oC, besugárzási idő 5 s)

d

ROESY mérés (CDCl3, 25 oC, keverési idő = 0.5 s, relaxációs idő = 3 s)
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a)

b)

7. ábra. a) Az EVA (7, R1 rotamer) és b) az iVV (6, R2 rotamer) dimerek
számított domináns konformációja, valamint a konformációkkal összhangban
álló mért NOE effektusok.
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Korábbi vizsgálataink alapján az EVA (7) és EVB (8) dimerek esetében a domináns
gyűrűkonformációk a következők (az egyes gyűrűket A-E betűkkel jelölöm - lásd 4. ábra):93 A
C/D gyűrűkapcsolat cisz, a D-gyűrű szék konformációt vesz fel, míg a C- és E-gyűrűk
konformációja a számítások szerint (összhangban a mért skaláris és NOE adatokkal) a félkád96
formához közeli (C-gyűrű: a C(2’), C(5’), C(6’), C(7’), C(21’) atomok; és E-gyűrű: a N(1’),
C(2’), C(16’), C(17’), C(21’) atomok közel egy síkban helyezkednek el, és koplanárisak az A- és
B-gyűrű atomjaival – lásd 7. ábra).
A 3a-d vegyületek NOESY spektrumaiban EXSY29,97 keresztcsúcsokat figyeltünk meg,
amelyek minor konformer (pminor < ~ 10 %) jelenlétéről árulkodnak. Az EVA (7) és EVB (8)
dimerekhez hasonlóan a minor konformer jelenléte a C(16’)-C(10) kötés körüli rotációnak
tulajdonítható (lásd alább). Az iCLE (3d) esetében, ahol az oxirán gyűrű jelenléte miatt az
eburnán egység gyűrűkonformációja eltér a 3a-c vegyületekétől, a minor rotamer populációja
megnő (pminor ~ 30 % - lásd 10. ábra). Az iVV (6) dimer esetében minor rotamer jelenlétét a
NOE spektrumokban nem észleltük, a konformációs egyensúly feltehetően dominánsan az egyik
rotamer irányába van eltolódva. A minor rotamerek jelenléte, a kémiai kicserélődés által
közvetített mágnesezettség transzfer folyamatok következtében, nagyban megnehezíti a NOE
spektrumok analízisét (lásd alább).
A 3a-d és 6 dimerek esetében a C/D gyűrűkapcsolat szintén cisz, amit számos egyéb
spektroszkópiai adat mellett (pl. a mért Hb-6’«Hb-21’ (3a-d) és Hb-6’«Hb-3’ (6) NOE
effektus) a d(C-6’) (3a: 17.6 ppm, 3b: 17.4 ppm; 3c: 17.6 ppm; 3d: 17.0 ppm és 18.1 ppm –
major és minor; 6: 17.1 ppm) kémiai eltolódások bizonyítanak, amelyek cisz C/D gyűrűkapcsolat
esetén a H2(C-6’) és H2(C-21’) (3a-d), ill. H2(C-6’) és H2(C-3’) (6) csoportok közötti g-gauche
kölcsönhatás miatt kisebbek, mint transz C/D gyűrűkapcsolat esetén (jellemzően d(C-6’)~21
ppm).98
Molekulamechanikai számításokat végeztünk annak érdekében, hogy a vegyületek
konformációs viselkedését feltérképezzük, és összefüggést találjunk az NMR spektroszkópiai
adatokkal, ill. elősegítsük azok értelmezését. A számítások szerint az eburnán váz
gyűrűkonformációját tekintve két energiaminimum létezik (cisz C/D gyűrűkapcsolat és a Dgyűrű szék konformációja esetén): a) az E-gyűrű kád [az N(1’), C(2’), C(17’), C(14’) atomok
közel egy síkban vannak], b) az E-gyűrű félkád [az N(1’), C(2’), C(3’), C(16’), C(17’) atomok
közel egy síkban vannak] konformációt vesz fel – lásd 8. ábra. A C(16’)-C(10) kötés körül két
energiaminimum található (R1 és R2) az E-gyűrű félkád és kád konformációja esetén egyaránt
(3. táblázat).
Az E-gyűrű félszék konformációja esetén a vindolin egység pszeudoaxiális térhelyzetű
lenne, ami a vindolin«H2(C-15’) g-sztérikus kölcsönhatás miatt energetikailag kedvezőtlen. A
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nagy térkitöltésű vindolin egység tehát nyilvánvalóan pszeudoekvatoriális térhelyzetet igyekszik
felvenni, ami az E-gyűrűt a félkád (8(b). ábra), ill. kád (8(a). ábra) konformációkba kényszeríti.
A félkád és kád formák pszeudorotációval könnyen (kis energiagáton áthaladva) egymásba
alakulhatnak, a félkád ¬
® kád folyamat biztosan gyors az NMR kémiai eltolódás időskálán.
Ismeretes, hogy hasonló jellegű gyűrűkonformációs mozgások csak alacsony hőmérsékleten
fagyaszthatók be. (Pl. Alacsony hőmérsékletű NMR mérések alapján a ciklohexén inverziós
gátja 5.3 kcal/mol.)99,100 Számításaink szerint az iCVLB (3a) esetében az E-gyűrű kád
(R2)®félkád (R2) átalakulás potenciális energiagátja 1 kcal/mol nagyságrendű, míg az R2®R1
forgás energiagátja kb. 20 kcal/mol nagyságrendű. Az E-gyűrű konformációs mozgása tehát nem
lehet elsődleges oka a 3a-d vegyületek spektrumaiban megfigyelt major-minor jelsorozatnak.
8. ábra. Az iCVLB (3a) számított
két gyűrűkonformere: a) az E-gyűrű
kád [az N(1’), C(2’), C(17’), C(14’)
atomok közel egy síkban vannak], b)
az E-gyűrű félkád [az N(1’), C(2’),
C(3’), C(16’), C(17’) atomok közel
egy síkban vannak] konformációjú.
A

molekulamechanikai

módszerrel optimalizált szerkezetből
számított és a mért 3J(H2-17’,H-14’)
és 3J(H-14’,H-3’) csatolási állandók
(2. táblázat) alapján megállapítható,
hogy a 3a-c vegyületek esetében a
major konformerben az E-gyűrű
domináns konformációja félkád, míg
az iCLE (3d) E-gyűrű konformációja
kád.

Az

iCLE

(3d)

esetében

megfigyelt eltérés az oxirán gyűrű jelenlétének tulajdonítható, ami a D-gyűrűt félszék
konformációba kényszeríti, és ezáltal az egész eburnán gyűrűrendszer megváltozását idézi elő.
Az iVV (6) dimer esetében az C(18’)-C(19’) etil csoport jelenléte miatt (a C-20’ kvaterner
szénatom) nincsenek az E-gyűrű konformációja szempontjából jellemző csatolások. Az eburnán
és a vindolin egységek között mért NOE effektusok (pl. H-9«Hb-15’) a 3a-c vegyületekkel
analóg konformációs viselkedést bizonyítanak (E-gyűrű dominánsan félkád).
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2. táblázat. A 3a-d eburnán-egységében CDCl3 oldatban (30 oC, 500 MHz) mért és a Karplus
összefüggés alapján számított néhány fontosabb 1H homonukleáris csatolási állandó (Hz).
iCVLB (3a)

iCVCR (3b)

DF-iCVCR (3c)

iCLE (3d)

mért

mért

mért

mért b(számított)

a
3

J(H-3’,H-14’)

(számított)
5.9 (5.6)

a

a

(számított)

(számított)

major

minor

5.9 (5.6)

10.7

10.2

(11.1)

(11.1)

6.2 (5.7)

3

J(H-14’,Ha-15’)

4.1 (2.3)

4.3 (2.5)

3

J(H-14’,Hb-15’)

13.1 (14.1)

13.1 (14.1)

3

J(H-14’,Ha-17’)

5.7 (5.7)

5.5 (5.8)

5.3 (5.7)

7.5 (7.0)

3

J(H-14’,Hb-17’)

3.1 (2.4)

2.9 (2.3)

3.4 (2.4)

11.6

6.2 (6.9)
c

(11.2)
a,b

c

12.5

(11.2)

A vicinális csatolási állandókat a Karplus összefüggés alapján számítottam (Altona és
munkatársai által a CDCl3 oldathoz rendelt parametrizálás mellett)101 az a) E-gyűrű
félkád R2 rotamer és b) E-gyűrű kád R2 (major) és R1 (minor) rotamer optimalizált
geometriájából meghatározott diéderes szögekből.

c

Az iCLE (3d) minor konformerében a H2-17’-H-14’ protonok AB-X rendszert alkotnak.
A megfelelő csatolási állandókat 1D-TOCSY méréssel (mH-3’ proton szelektív
gerjesztésével, 80 ms keverési idő) kapott spektrum spinrendszer analízisével
(SpinWorks 1.2 program) határoztam meg.

3. táblázat. A 3a-d és 6, 7 vegyületekben a C(16’)-C(10) kötés körüli rotamerek számított
energiája E (kcal/mol) és a C(9)-C(10)-C(16’)-C(17’) j diéderes szögek.a

E-gyűrű
j
iCVLB (3a)

R2

R1

R2

félkád

félkád

kád

kád

E
o

-74.4

201.56

E
o

105.5

198.61

j

E
o

-110.9

198.99

E

o

199.09

83.5

o

196.83

82.8

105.2

199.11

-111.1

DF-iCVCR (3c) -69.3o

195.02

105.6o

192.79

-110.3o 192.24

84.1o

192.47

-83.0o

332.78

104.5o

334.91

-111.2o 331.97

82.8o

331.80

214.89

o

213.08

o

213.39

o

174.94

iVV(6)
EVA (7)

-74.2

o

-70.3

o

-72.9

172.20

109.9
102.4

o

j

199.45

iCLE (3d)

o

j
o

iCVCR (3b)

a

R1

o

-109.1

A molekulamechanikai számítások CFF91 erőtérrel

196.74

212.93

89.9

(InsightII programcsomag,

DISCOVER modul) elsőrendű közelítés szerint (vákuum) történtek. A geometria
optimalizálása konjugált gradiens módszerrel grad < 0.0001 kcal/mol feltétel teljesüléséig
folyt.
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b)
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a)

9. ábra. Az iCLE (3d) számított a) R1 és b) R2 rotamerje, valamint a
konformációkkal összhangban álló mért NOE effektusok.
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A két indol egység között mért NOE effektusok (1. táblázat) alapján a 3a-d és 6
vegyületekben a domináns populációjú konformer egyaránt az R2 rotamer. Az iVV (6) esetében
a mért H3-18«Ha-15’, Hb-15’, Hb-14’; H-9«H-12’, Hb-15’; Ha-6«H-12’, H-11’ NOE
kapcsolatok az E-gyűrű dominánsan félkád konformációjú R2 rotamerjének geometriájával
állnak összhangban (7. ábra). Az iVV (6) dimerhez hasonlóan a 3a-c vegyületeknél szintén az R2
rotamer (E-gyűrű félkád) a domináns konformer (vö. 1. táblázat). Az iCLE (3d) esetében (Egyűrű kád) a major jeleken mért H3-18«H3-18’, Hx-19’; H-9«H-12’, Hb-17’; Ha-6«H-12’, H11’ NOE effektusok az R2, míg a minor jelsorozaton mért H-9«Ha-17’; H3-18«H-11’, H-12’;
Hx-19«H-12’,

m

H3-18«m16’-CO2Me NOE effektusok az R1 rotamer geometriájával állnak

összhangban (9. ábra).
A 3a-c vegyületeknél az alkalmazott kísérleti körülmények között (30 oC) a minor
konformert jellemző direkt NOE effektusokat és csatolási állandókat nem tudtunk meghatározni
a minor jelek jelentős kicserélődési szélesedése miatt. A kérdéskör részletes vizsgálata további
olyan alacsony hőmérsékletű méréseket igényel, ahol a kicserélődés lassú és a minor jelek
megfelelően élesek. A minor konformerben az E-gyűrű domináns konformációját az iCLE (3d)
esetében, ahol a minor populációja ~30 % és a jelek élesek, meg lehetett határozni: a major
konformerhez hasonlóan az E-gyűrű szintén kád konformációjú, lásd 2. táblázat. A
molekulamechanikai számítások alapján nem zárható ki, hogy a 3a-c vegyületek minor
konformerében az E-gyűrű domináns konformációja, a major izomerrel ellentétben nem félkád,
hanem kád. Mindazonáltal közvetett bizonyítékok alapján egyértelműen állíthatjuk, hogy a 3a-c
vegyületeknél a minor jelek szintén az R2 rotamernek tulajdoníthatók:
A vegyületcsalád alapvető konformációs hasonlóságán (molekulamechanikai számítások
eredményein) túl az egyik közvetett kísérleti bizonyíték a minor jelek karakterisztikus kémia
eltolódásai. A 10. ábra az iCLE (3d) és DF-iCVCR (3c) NOESY spektrumának részletét, a
diagonális jelek fázisával megegyező fázisú (negatív) kontúrt mutatja. A major és minor izomer
jelei közötti keresztcsúcsokat a kémia kicserélődés miatti mágnesezettség transzfer folyamat
okozza (EXSY keresztcsúcsok). A minor jeleknek a major jelekhez viszonyított relatív
eltolódása az iCLE (3d) és DF-iCVCR (3c) [valamint iCVLB (3a), iCVCR (3b)] esetében
megegyezik, ami nyilvánvaló konformációs analógiát tükröz.
További kísérleti bizonyíték a 3a-c vegyületek NOESY spektrumában megfigyelt H318«H-12’ és Hx-19«H-12’ NOE effektusok (vö. 1. táblázat), amelyek az E-gyűrű félkád és kád
konformációja esetén egyaránt csak az R1 rotamer geometriája alapján értelmezhetők (vö. 9.
ábra, iCLE, R1 rotamer). Tehát ezek, a major jelek között észlelt NOE effektusok valójában a
minor rotamer geometriáját tükrözik, ami csak többszörös mágnesezettség transzfer lépések
feltételezésével magyarázható. Ennek a megértéséhez célszerű az iCLE (3d) NOESY
spektrumában (11. ábra) tapasztaltakból kiindulni.
40

m

H-9’

H-17

H-12

M

H-12’

m

H-12’

H-15

H-10’ MH-11’
m
m
H-10’
H-11’

H-9’

m

m

M

M

M

H-14

m

H-14

M

H-15

m

a)

H-17

H-12

H-9

H-9

M

M

M

m

M

H-17

M

H-12
M

H-9

M

b)

H-9’

M

H-12’ H-10’M
H-11’

M

m

H-9’

m

H-10’

M

H-15

M
m

H-11’ mH-9

m

H-12’

H-14

m

H-14 mH-12

m

H-15

m

H-15

m

H-14

m

H-9

m

H-12

m

H-11’
m

H-12’

m

H-10’

m

H-9’

10. ábra. a) az iCLE (3d) és b) a DF-iCVCR (3c) NOESY spektrumának részlete. A
diagonális csúcsok fázisával megegyező fázisú (negatív kontúr) keresztcsúcsokat a major
(R2) és minor (R1) rotamerek közötti inverzió transzfer folyamat okozza. A DF-iCVCR
(3c) esetén a minor rotamer széles jelei beleolvadnak az 1H spektrum alapvonalába.
(CDCl3, 30 oC, 500 MHz)
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11. ábra. Az iCLE (3d) NOESY spektrumának részlete (CDCl3, 30 oC, 500 MHz), a diagonális
csúcsok fázisával ellentétes fázisú (pozitív kontúr). A bekeretezett keresztcsúcsok a major és
minor jelek közötti, a kémiai kicserélődés által közvetített mágnesezettség transzfer folyamatok
okozzák - lásd szöveg.
A 11. ábrán a bekeretezett NOESY keresztcsúcsokat a major és minor jelek közötti, a
kémiai kicserélődés által közvetített mágnesezettség transzfer folyamatok okozzák. A
mágnesezettség transzfer lépések alatt az alábbiak értendők: inverzió transzfer (itr.), ami a
tulajdonképpeni EXSY keresztcsúcs és NOE transzfer (ntr.), ami egy adott NOE effektusnak az
itr. folyamathoz hasonló átvitele a kicserélődési partnerre. Például aMH3-18®mH-15 keresztcsúcs
az alábbiak szerint értelmezhető: A MH3-18 proton közvetlen NOE-t ad a MH-15 protonra, a NOE
effektus
M

ntr.

folyamatban

áttevődik

m

a

H-15

protonra

ntr.
m
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® M H - 15 ¾¾®
H - 15 . Mivel a H3-18«H-15 NOE (a vindolin egységen

belüli
M

pedig

NOE)

a

major

és

minor

rotamerben

itr.
m
H 3 - 18 ¾¾®
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® m H - 15 mágnesezettség

egyformán

jelen

transzfer

van,

folyamat

ezért

a

szintén

elképzelhető. Mivel a NOESY mérés nem szelektív technika, így a két mágnesezettség transzfer
útvonal egymás mellett szimultán hatékony a keverési idő alatt. A

M

H3-18®mH-12’ NOE

azonban csak a

M

itr.
m
H 3 - 18 ¾¾®
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® m H - 12' mágnesezettség transzfer lépésekkel

értelmezhető (a

M

ntr.
m
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® M H - 12' ¾¾®
H - 12' folyamat nem valósul meg), mivel a
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H3-18«H-12’ NOE (két indol egység közötti NOE) csak a minor R1 rotamerben lehetséges, a
major R2 rotamerben nem. A

m

H3-18®MH-12’ keresztcsúcs (átfedésben a

keresztcsúcsal) hasonlóképpen csak a

m

m

H3-18«mH-9

ntr.
M
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® m H - 12' ¾¾®
H - 12'

lépéssel

értelmezhető. A mágnesezettség transzfer lépések hatékonysága az adott protonok T1 relaxációs
sebességének (R1=1/T1) és a kémiai kicserélődés sebességének (k) egymáshoz viszonyított
arányától függ. Hatékony inverzió transzfer csak akkor képzelhető el, ha a kicserélődés
sebessége összemérhető, vagy nagyobb, mint a T1 relaxációs sebességek (R1 »< k).102,103
Számottevő mértékű többszörös mágnesezettség lépések (pl.
M

M

ntr.
m
A ¾NOE
¾
¾® M B ¾¾®
B , ill.

itr.
m
A ¾¾®
A ¾NOE
¾
¾® m B ) csak akkor lehetségesek, ha a kicserélődés sebessége nagyobb, mint a

T1 és a keresztrelaxációs (s) sebességek (k>R1 és k>s), vagyis a sebességmeghatározó lépés a
NOE felépülése.
A 3a-c vegyületek esetében, ahol a minor rotamer populációja

~ 10 %, korábbi

vizsgálataink alapján tudjuk, hogy (rejtett cserepartnerek esetében, pminor=10 % populáció
kM
km
mellett) a major ¾¾®
minor folyamat sebességi állandója kM~15 s-1, a minor ¾¾®
major

folyamat sebességi állandója km~135 s-1 nagyságrendben mozog.94 A 3a-c vegyületekben a
kicserélődési folyamat várhatóan jóval gyorsabb, mint a relaxációs folyamatok (a VLB (1a)
esetében T1 relaxációs értékek tipikusan 0.5-1 s közöttiek)104, ami a többszörös mágnesezettség
transzfer folyamatok potenciális előfordulásának lehetőségét magában rejti. Ezek alapján a 3a-c
vegyületekben mért MH3-18«MH-12’, ill. MHx-19«MH-12’ NOE effektusok az alábbi hármas
mágnesezettség

transzfer

útvonalak

feltételezésével

M

itr.
m
ntr.
M
H 3 - 18 ¾¾®
H 3 - 18 ¾NOE
¾
¾® m H - 12' ¾¾®
H - 12' ,

M

itr.
ntr.
m
M
H x - 19 ¾¾®
H x - 19 ¾NOE
¾
¾® m H - 12' ¾¾®
H - 12' .

értelmezhetők:
illetve

A

fentiek

alapján

azt

a

végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy a minor forma a 3a-c vegyületekben is az R1 rotamernek
tulajdonítható.
5.2.1.4. A Y-aszpidoszpermán-aszpidoszpermán típusú vegyületek sztereokémiai jellemzése
Az 1®2 oxidáció egy új sztereogén centrum C(3’) kialakulásához vezet a 2a-d
vegyületeknél. A ciklizált származékoknál (2a-d) mért erős H-3’«H-14’ NOE effektus alapján a
H-3’ proton a térállású, tehát a C/D gyűrűkapcsolat cisz (3. ábra). A CVCR (2b) szelektív 1’,2’redukciójával nyert 1’,2’-DH-CVCR-nél (4) a H-2’ proton b térállása egyértelműen következik a
mért erős H-2’«Hb-6’ NOE kapcsolatból. A 2-es típusú vegyületek esetében a 3. ábrán jelölt
C(16’) konfigurációt spektroszkópiai módszerekkel nem kellett bizonyítani, mivel az a priori
adódik a szintézisútból. Mindazonáltal az indol egységek között mért NOE kölcsönhatások
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összhangban állnak a vindolin egység a térállásával. Mivel a 2a-d, 5 biszindolok „északi”egysége (3. ábra) nem Y-eburnán, hanem Y-aszpidoszpermán típusú vázzal rendelkezik, amit
korábban nem vizsgáltunk, különösen kíváncsiak voltunk ennek vegyületcsaládnak a
konformációs sajátságaira. A 2a-d, 5 vegyületek esetében is tudatosan figyeltünk a C(16’)-C(10)
kötés körüli rotációból származó „rejtett” cserepartnerekre. Az alábbiakban a CVLB (2a)
példáján keresztül mutatom be a 2-es típusú vegyületek konformációs viselkedését. A CVCR
(2b), DF-CVCR (2c), és CLE (2d) esetén a mért NOE effektusok és a molekulamechanikai
számítások eredményei a CVLB-vel analóg konformációs viselkedést bizonyítanak – lásd 1., 4.
és 5. táblázat.
A velbánamin egység 1-2 oxidációjával kialakuló Y-aszpidoszpermán váz (2-es típusú
biszindolok „északi” egysége, lásd 3. ábra) domináns gyűrűkonformációi az alábbiak szerint
jellemezhetők: A D-gyűrű szék konformációját a mért erős H-3’«Ha(ax)-21’, H-3’«Ha(ax)-15’
és Ha(ax)-21’«Ha(ax)-15’ NOE effektusok, valamint az Hb(eq)-21’ és H b(eq)-15’ protonok között
mért négykötéses W-csatolás (4. táblázat) bizonyítja. A CLE (2d) esetén a molekulamechanikai
számítások szerint a D-gyűrű félszék konformációt vesz fel az epoxid gyűrű jelenléte miatt. A
D/E gyűrűkapcsolat transz (az N(4’) nemkötő elektronpár és a H-3’ (2a-d), ill. H-21’ (5) proton
transz diaxiális elrendeződésű). A cisz D/E gyűrűkapcsolat a H2C(5’) és HO-C(20’) csoportok
sztérikus kölcsönhatása miatt energetikailag kedvezőtlen. Az N(4’) nemkötő elektronpár és az
Ha(ax)-21’ proton transz diaxiális elrendeződése miatt a H2-21’ (2a-d), ill. H2-3’ (5) protonok
geminális csatolása közel 3 Hz-vel kisebb, mint a H2-17’ és H2-15’ protonok geminális csatolásai
(4. táblázat). A Y-aszpidoszpermán típusú váz (2-es típusú vegyületek) a Dreiding modell
alapján merevebb, mint a Y-eburnán váz (3-as típusú vegyületek). A vindolin egységhez
kapcsolódó C-gyűrű konformációja tekintetében a molekulamechanikai számítások egy
energiaminimumot mutattak (transz D/E gyűrűkapcsolat, és a D-gyűrű szék konformációja
esetén) szemben a 3-as típusú vegyületek félkád és kád konformereivel. A számítások szerint a
C-gyűrű konformációja csavart kád, ami a H-3’ és H-14’, valamint H-14’ és H2-17’ protonok
közötti csatolásokkal (lásd 4. táblázat) összhangban áll. A Ha-17’ és a H-3’ protonok
pszeudoekvatoriális helyzetűek, amit a közöttük mért négykötéses W csatolás is bizonyít. A
molekulamechanikai számításokkal optimalizált szerkezetből számított vicinális csatolási
állandók összhangban állnak a mért csatolási állandókkal (vö. 4. táblázat).
Ugyancsak eltérés a 3-as típusú vegyületektől, hogy a molekulamechanikai számítások
szerint a 2a-d vegyületek a C(16’)-C(10) kötés körüli rotációt tekintve négy energiaminimummal
(R1-R4) rendelkeznek (lásd 5. táblázat). A legkedvezőbb energiájú minden esetben az R1
rotamer, míg az R3 rotamer a legkedvezőtlenebb. A rotáció potenciális energiagátja is kisebb,
mint a 3-as típusú vegyületek esetében számított (jellemzően 10 kcal/mol nagyságrendű), ami
összhangban áll az NMR adatokkal: A 2a-d vegyületek 1H és
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13

C spektruma alapján a C(16’)-

C(10) kötés körüli rotáció gyors az NMR kémiai eltolódás időskálán, a két indol egység között
mért NOE effektusok (1. táblázat) több számottevő populációjú rotamer jelenlétére utalnak. A
12. és 13. ábra a CVLB (2a) számított energiaminimumhoz tartozó négy rotamerjét mutatja. Az
R1 rotamerrel geometriájával összhangban álló NOE effektusok a következők (1. táblázat): H9«H-14’, H-12’; H3-18«H-12’, H3-16’-CO2Me; H-21«H-12’.
4. táblázat. A 2-es és 5-ös vegyületek „északi”-egységében CDCl3 oldatban (30 oC, 500 MHz)
mérta és a Karplus összefüggés alapján számítottb néhány fontosabb 1H homonukleáris csatolási
állandó (Hz).
CVLB (2a)

DF-CVCR (2c)

CLE (2d)

VV (5)

mért (számított)

mért (számított)

mért (számított)

mért (számított)

2
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14.2

14.7

13.9

14.0

2
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14.4

14.2

-

13.9

2

J(Ha-21’,Hb-21’)

11.3

11.1

12.5

-

2

J(Ha-3’,Hb-3’)

-

-

-

10.9

2

J(Ha-14’,Hb-14’)

-

-

-

13.2

3

J(H-3’,H-14’)

3.2 (2.9)

3.1 (2.9)

3.9 (4.5)

-

3

J(H-14’,Ha-15’)

5.8 (6.7)

5.8 (6.8)

-

-

3

J(H-14’,Hb-15’)

1.9 (0.7)

1.7 (0.7)

1.9 (0.3)

-

3

J(H-14’,Ha-17’)

2.1 (0.1)

2.1 (0.1)

2.2 (1.5)

-

3

J(H-14’,Hb-17’)

13.9 (13.3)

13.5 (13.4)

13.2 (13.1)

-

3

J(Ha-3’,Ha-14’)

-

-

-

~ 1 (1.7)

3

J(Ha-3’,Hb-14’)

-

-

-

11.0 (14.2)

3

J(Hb-3’,Ha-14’)

-

-

-

~ 1 (1.3)

3

J(Hb-3’,Hb-14’)

-

-

-

4.4 (5.9)

3

J(Ha-15’,Ha-14’)

-

-

-

5.1 (3.5)

3

J(Ha-15’,Hb-14’)

-

-

-

13.7 (14.0)

3

J(Hb-15’,Ha-14’)

-

-

-

2.5 (3.5)

3

J(Hb-15’,Hb-14’)

-

-

-

4.2 (4.6)

4

J(H-3’,Ha-17’)

2.1

2.1

2.1

-

4

J(Hb-21’,Hb-15’)
2.1
1.9
(0.3)
a
A CVCR (2b) esetében a vindolin egység formil csoportjának amid rotációjából fakadóan
az 1H spektrum 30 oC-on jelentős kicserélődési szélesedést mutatott, ami a csatolási
állandók meghatározását nem tette lehetővé. A VV (5) dimer esetében a csatolási
állandókat 50 oC-on mért 1H spektrumból határoztam meg.
b

A vicinális csatolási állandókat a Karplus összefüggés alapján számítottam (Altona és
munkatársai által a CDCl3 oldathoz rendelt parametrizálás mellett)101 az R1 rotamer
optimalizált geometriájából meghatározott diéderes szögekből.
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5. táblázat. A 2a-d és 5 vegyületekben a C(16’)-C(10) kötés körüli rotamerek számított
energiája (kcal/mol) és a C(9)-C(10)-C(16’)-C(17’) j diéderes szögek.a
R1
j
CVLB (2a)

R2
E

o

-103.7

o

72.36

CVCR (2b)

-107.4

DF-CVCR (2c)

-101.0o 68.08

CLE (2d)

-103.8

o

VV (5)
a

o

131.4

72.07

j

E
o

-25.2

o

-24.9

-26.2o
o

206.66 -25.9
91.18

R3

o

-43.4

75.59

j
o

30.4

R4
j

E
77.27

E

o

75.08

o

82.5

73.75

30.1

o

74.67

82.5

72.48

72.06

31.0o

72.40

83.4o

70.34

o

212.94 85.7

208.00

o

96.11

-

208.81 26.0
90.51

26.0

A molekulamechanikai számítások CFF91 erőtérrel

o

-

(InsightII programcsomag,

DISCOVER modul) elsőrendű közelítés szerint (vákuum) történtek. A geometria
optimalizálása konjugált gradiens módszerrel grad < 0.0001 kcal/mol feltétel teljesüléséig
folyt.
Az R2 rotamer geometriájával összhangban álló NOE effektusok: H-9«Ha-17’, H-14’; H3-11OMe«H3-16’-CO2Me; H3-18«H-14’. Bár számos mért NOE összhangban áll az R3 és az R4
rotamerek geometriájával, a geometriák alapján várható (de a NOESY és DPFGSE-NOE
mérésekben nem észlelt) NOE effektusok (R3 : H3-18«Ha-17’ és H-9«Hb-17’; R4 : H318«Ha-17’) hiánya miatt az R3 és R4 rotamerek nem rendelkezhetnek számottevő populációval.

A VV (5) dimer esetében a C(16’) konfigurációt kísérletileg kell meghatározni, hiszen a
(-)-vinkadifformin és (-)-vindolin kapcsolása elvileg a vindolin csoport a és b térállásához is
vezethet (4. ábra). A vinkadifformin egység domináns gyűrűkonformációja analóg a 2a-d
vegyületeknél leírtakkal (lásd 1. táblázat). A VV (5) dimerben a H2-17’ protonoknak nincs
vicinális csatoló párjuk, ami a C gyűrű konformációja szempontjából informatív lenne. Azonban
a mért Hb-17’«Hb(ax)-14’, illetve Ha-17’«Hb(ekv)-15’ NOE effektusok összhangban állnak a C
gyűrű molekulamechanikai számítások alapján kapott csavart kád konformációjával. A
vikadifformin és a vindolin egységek között mért NOE-k egyértelműen bizonyítják a vindolin
csoport b térállását – lásd 14. ábra. A VV (5) dimer a vindolin csoport b térállása miatt
konformációs szempontból eltérő rendszert képvisel, mint a 2-es típusú (a vindolin) biszindolok.
A molekulamechanikai számítások szerint ebben az esetben a C(16’)-C(10) kötés körüli
rotáció tekintetében három energiaminimum található (R1-R3). A 14. ábra a VV (5) dimer
számított energiaminimumhoz tartozó két C(16’)-C(10) rotamerjét, az R1 és R2 rotamert mutatja.
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Az R1 rotamer geometriájával összhangban lévő mért NOE effektusok a következők: H318«Hb-5’, Ha-6’, Hb-6’ és H-9«Hb-6’.
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a)

b)

12. ábra. A CVLB (2a) számított a) R1 és b) R2 rotamerje és a konformációkkal
összhangban álló mért NOE effektusok.
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a)

b)

13. ábra. A CVLB (2a) számított a) R3 és b) R4 rotamerje és a konformációkkal
összhangban álló mért NOE effektusok. A szaggatott nyilak az adott konformációban
várható, de kísérletileg nem mért NOE effektusokat mutatják.
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a)

b)

14. ábra. A VV (5) dimer számított a) R1 és b) R2 rotamerje és a konformációkkal
összhangban álló mért NOE effektusok.
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M
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m

telítés transzfer

H-11’
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H-12’

H-9’

x 10
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a)

15. ábra. A VV (5) dimer 50 oC-on 500 MHz-en, CDCl3 oldatban mért a) 1H spektrumának
részlete, b) a major

M

H-9’ és részben a major

M

H-11’ proton, c) a minor

m

H-9’ proton

m

besugárzásával kapott NOE differencia spektrumok (besugárzási idő 15 s). A H-9’ proton az 1H
spektrumban csak 10-szeres nagyításban vehető észre, míg a NOE differencia spektrumban a két
jel közötti telítés transzfer könnyen láthatóvá teszi a MH-9’ proton „rejtett” cserepartnerét.
Az R2 rotamer geometriájával összhangban álló mért NOE kapcsolatok: H-9«Hb-17’; H3-16’CO2Me«H3-18, Hx-19. Bár a mért H-9«Hb-6’ és H-9«Hb-17’ NOE effektusok összhangban
állnak az R3 rotamer geometriájával (a H-9 proton a Hb-6’ és Hb-17’ protonok között
helyezkedik el), azonban ez a konformer geometriája és energiája alapján kedvezőtlennek tűnik.
A 2a-d, 5 biszindolok 1H NMR spektrumaiban a jelek döntő többsége egy jelkészletet
mutat, ami arra utal, hogy a C(16’)-C(10) kötés körüli rotáció a fenti jelek tekintetében gyors az
NMR kémiai eltolódás időskálán (összhangban a NOE mérések eredményeivel). A 3-as típusú
vegyületekhez hasonló „rejtett” cserepartnereket csak a Ha-5’ protonok jelein észleltünk a 2a-d
vegyületek NOESY spektrumaiban, továbbá a H-9’, C-9’ atomok jelei szélesek voltak a 2c
vegyületnél. A VV (5) dimernél a H-9 proton 50 oC-on és 500 MHz-en jelentős (ca. 19 Hz-es)
kicserélődési szélesedést mutat (a jel a koaleszcencia ponton túl van – 15. ábra), továbbá a C-9’
és C-6’ atomok jelei a
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C spektrumban szélesek. A H-9’, H-11’ és H-10’ protonok jeleinek

besugárzásával a NOE differencia spektrumokban „rejtett” cserepartnerektől származó telítés
transzfer effektusokat tapasztaltunk (15. ábra). A fenti spektrális jelenségek okai a 2-es típusú
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vegyületek esetében (szemben a 3-as típusúakkal, ahol a „rejtett” cserepartnerek egyértelműen a
C(16’)-C(10) kötés körüli rotációnak tulajdoníthatók) nem teljesen tisztázottak, jelenleg is a
kutatások tárgyát képezik. Az effektusok ugyanis nehezen értelmezhetők a C(16’)-C(10) kötés
körüli rotációval.
Különösen elgondolkodtató a VV (5) dimernél tapasztalt, a major H-9’ (MH-9’ d=7.31
ppm) proton minor partnerének (mH-9’ d=8.49 ppm) a major jelhez viszonyított mintegy 1.2
ppm-es paramágneses eltolódása. Ez a kiugróan nagy kémiai eltolódás különbség nehezen
magyarázható a C(16’)-C(10) kötés körüli R1 és R2 rotamerek közötti anizotróp különbségekkel,
bár ez sem kizárható. Egy lehetséges magyarázat, hogy a minor jelkészletet az N(4’)
inverziójával létrejövő cisz D/E gyűrűkapcsolatú gyűrűkonformer okozhatja. A VV (5) dimer
esetében a cisz D/E gyűrűkapcsolat megvalósulhat, mivel a C(14’) helyzetben nincs b térállású
szubsztituens, aminek energetikailag kedvezőtlen g-sztérikus kölcsönhatása lenne a H2C(5’)
csoporttal. Ebben az esetben a H-9’ protonnal gyakorlatilag koplanáris elrendeződésű N(4’)
nemkötő elektronpár jelentős paramágneses anizotróp hatást gyakorolhat a H-9’ protonra. A
jelenség okainak pontos tisztázása további alacsony hőmérsékletű vizsgálatokat igényel.
Tekintettel a biszindolok összetett szintézisére, a 2-6 vegyületek NMR vizsgálataihoz
szükséges minták csak korlátozott mennyiségben álltak rendelkezésre, továbbá bomlékonyak is
voltak, ami a további részletes vizsgálatokat eddig még nem tette lehetővé.
5.2.1.5. Összefoglalás és konklúziók
Elvégeztem a 2-6 vegyületek 1H és
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C asszignációját. Molekulamechanikai számítások

alapján és a mért NOE kölcsönhatások értelmezésével meghatároztam a domináns
gyűrűkonformációkat, a C(16’)-C(10) kötés körüli domináns rotamereket, továbbá egyértelműen
megállapítottam a vegyületek C(16’) konfigurációját, amely összhangban állt a CD
spektroszkópiai eredményekkel. Megállapítottam, hogy a C(16’)-C(10) kötés körüli rotációból
származó, eltolt populációjú kicserélődési folyamat a vizsgált biszindolok általános tulajdonsága.
A meglehetősen bonyolult szerkezetű biszindoloknál a gyűrűrendszertől, a finomgeometriától, a
hőmérséklettől, oldószertől függően a rotáció lehet jellemzően gyors (2) vagy lassú (3) az NMR
kémiai eltolódás időskálán. A két indol egységet összekötő kötés körüli rotációnak hasonló, vagy
más típusú biszindolok körében is releváns konformációs folyamatnak kell lennie, aminek
potenciális biológiai vonatkozásai is lehetnek. A vizsgált vegyületcsaládot jellemző „rejtett”
cserepartner jelenség egy finom spektrális effektus, ami segítheti egy vegyületcsalád
konformációs tulajdonságainak meghatározását, de a spektrumok félreinterpretálásához is
vezethet abban az esetben, ha nem vagyunk tisztában a „rejtett” cserepartnereket jellemző
spektrális effektusokkal és azok fizikai okaival.
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5.2.2

Biotinnel jelzett thymocartinok NMR vizsgálata105
A 49 aminosavból álló thymopoietineket marha thymusból izolálták.106 Az egymáshoz

nagyon hasonló oligopeptidek a neuromuszkuláris jelátvitelre hatnak, továbbá különféle
immunstimuláns hatással is rendelkeznek (pl. korai T-sejt differenciálódás indukciója, B-sejt
differenciálódás gátlása). Pontos hatásmechanizmusuk a mai napig sem ismeretes. A biológia
hatás szempontjából a thymopentin [thymopoietin(32-36), Arg-Lys-Asp-Val-Tyr] szerkezeti
részletet találták szükségesnek.107 A Richter Gedeon Rt-ben végzett szerkezet-hatás vizsgálatok
kimutatták, hogy a thymotrinán (Arg-Lys-Asp) és a thymocartin (Arg-Lys-Asp-Val) is jelentős
in vitro és in vivo immunmodulátor hatással rendelkezik.108a-e Hosszas preklinikai vizsgálatok
alapján a Richter Gedeon Rt.-ben a thymocartint választották ki klinikai kipróbálásra. A
thymocartin fejlesztése egészen humán fázis-II. szakaszig jutott, de a hatás elmaradt a
várakozásoktól, ezért a további fejlesztés abbamaradt.
A thymocartin projekt keretében a szerkezet-hatás összefüggés felderítése és a
hatásmechanizmus vizsgálata céljából előállítottunk olyan jelzett thymocartin származékokat,
melyek az arginin a-aminocsoportján, vagy a lizin e-aminocsoportján (+)-biotinil és 6-(+)biotinilaminohexanoil csoportot tartalmaztak.105 2D homo- és heteronukleáris mérések (PFGDQFCOSY, PFG-HSQC, PFG-HMBC, TOCSY, NOESY) alapján elvégeztem a biotinnel jelzett
vegyületek teljes

1

H és
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C asszignációját, és igazoltam a (+)-biotinil és 6-(+)-

biotinilaminohexanoil csoportok kapcsolódásának helyét.
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5.3.

GYÁRTÁSKÖVETŐ SZERKEZETKUTATÁSI FELADATOK
A 5.3. pontban összefoglalt közlemények az enalapril, és a lisinopril szennyezésprofil

vizsgálatához kapcsolódó NMR spektroszkópiai eredményeket foglalják össze.
5.3.1. Az enalapril és a lisinopril diketopiperazin származékainak sztereokémiai vizsgálata
NMR spektroszkópiával109
Az enalapril (9a) (EdnytÒ) és a lisinopril (9c) (LisopressÒ) a Richter Gedeon Rt. által
forgalmazott, hipertónia és szívelégtelenség kezelésében alkalmazott hosszú hatástartamú
angiotenzin-konvertáz enzim (ACE) gátlók.110,111 A hatóanyagból termikus hatásra kialakuló
enalapril és lisinopril diketopiperazinok (DKP) (10a és 10c), a gyógyszeralapanyag, és a
kiszerelt gyógyszerkészítmény potenciális szennyezői lehetnek (16. ábra).112,113
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16. ábra. Enalapril és lisinopril diketopiperazin származékainak szintézise.
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Az enalapril és a lisinopril szennyezésprofil vizsgálatának (vö. 2.1. pont) keretében célul
tűztük ki a termikus hatásra képződő potenciális DKP szennyezők (2) azonosítását, előállítását és
szerkezetigazolását,

valamint

a

szennyezők

dokumentálását

a

készítmények

gyógyszertörzskönyvében (Drug Master File, DMF). A DKP szennyezők előállítását a
gyógyszerhatóanyag szintézisével114,115 rokon módon, a megfelelő származékokból kiindulva
végeztük (16. ábra). Amíg az enalapril DKP szintézise (9a®10a) során egységes terméket
kaptunk, addig a lisinopril DKP (10c) előállítását célzó ciklizáció (9d®10d), majd
tetrametilammónium

hidroxiddel

végzett

hidrolízis

epimer

keveréket

eredményezett

(10d®11c,11’c). Ugyancsak epimer keveréket kaptunk az enalapril DKP lúgos hidrolízisekor
(10a®11b,11’b enalaprilát DKP-ok). Célul tűztük ki a kapott vegyületek sztereokémiájának
tisztázását.
Elvégeztem az enalapril (9a), az enalapril C-1’ epimerjének (9’a) és a lisinopril védett
származékának (9d) termikus ciklizálásával nyert DKP származékok (10a, 10’a, és 10d),
valamint ezek lúgos hidrolízisével kapott epimer enalaprilát DKP-ok (11b, 11’b), és epimer
lisinopril DKP-ok (11c, 11’c) részletes sztereokémiai analízisét NMR spektroszkópiával.
Megállapítottam, hogy a termikus ciklizáció a konfigurációk retenciójával zajlik, míg a lúgos
hidrolízis a C-6 sztereogén centrum konfigurációjának inverziójával jár. A hidrolízis alatt a C-1’
sztereogén centrum konfigurációjának részleges inverziója C-1’ epimer keverékhez vezet. Az
enalapril DKP-ok (10a, 10’a, 11b, 11’b) NOESY módszerrel mért 1H-1H NOE kölcsönhatásait a
6. táblázat foglalja össze, a molekulamechanikai számítások (Hyperchem, MM+ erőtér, vákuum,
minimalizálás konjugált gradiens módszerrel grad < 0.001 feltétel teljesüléséig) eredményét a 7.
táblázat tartalmazza.
Kísérleti paraméterek: A vegyületek teljes 1H és
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C jelhozzárendelését standard egy- és

kétdimenziós (2D) NMR módszerek alapján végeztem: 2D 1H-1H és

13

C-1H korrelációs

spektroszkópia (PFG-DQFCOSY, TOCSY, NOESY, PFG-HSQC, PFG-HMBC). A megfigyelt
skaláris és NOE kapcsolatok a biztos jelhozzárendelés elvégzéséhez elegendő információt
szolgáltattak. Az összes 1H és 13C NMR spektrumot Varian INOVA spektrométeren mértem (1H:
500 MHz és 13C: 125 MHz) 30 oC-on D2O-ban (kivétel a 10d vegyület, ahol a méréseket CDCl3
oldatban 30 oC-on végeztem, mivel D2O-ban a vegyület gyorsan hidrolizált). A NOESY
spektrumokat gázmentesítés nélkül 1 s-os keverési idővel és 2 s-os relaxációs várakozással
mértem. A NOESY keresztcsúcsokat intenzitásuk alapján rangsoroltam az izolált spin-pár
közelítést alkalmazva [ISPA: rij=rref(aref/aij)1/6],28 ahol aref a referencia keresztcsúcs intenzitása
(H2-2', H2-3' vagy H2-7 jelek egyike), rref referenciamagok közötti távolság (geminális proton pár
1.8 Å), aij az i és j protonok közötti NOESY keresztcsúcs intenzitása, rij az i és j mag számított
távolsága. A NOE kölcsönhatásokat intenzitásuk alapján a következő csoportokba soroltam: erős
(e) rij<2.5 Å; közepes (k) 2.5< rij<3.5 Å; és gyenge (gy) rij>3.5 Å.
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6. táblázat. Az enalapril DKP-ok (10a, 10’a, 11b, 11’b) NOESY módszerrel mért 1H-1H NOE
kölcsönhatásai.a
H-3
H-6
H3-10
H-1'
Hx-2'
Hy-2'
Hx-3'
Hy-3'
H2-5'

H2-6'
H-7'

10a
e: 10, 6
k: 1', 5', 3'x
gy: 3'y, 6', 2'xy
e: 7b
k: 8b+7ab, 3, 9b, 5'
e: 1', 3
gy: 2'xy
e: 10, 2'xy, 3
k: 3'x, 5', 3'y
(e: 1', 5', 3'y
k: 3'x,
gy: 3)c
(e: 1', 5', 3'y
k: 3'x
gy: 3)c
e: 3'y, 5'
k: 1', 2'xy, 3
e: 3'x, 2'xy
k: 5', 1'
gy: 3
e: 2'xy, 3'x
k: 3, 3'y, 6, 1'
k: 6
gy: 3

10'a
(e: 10, 6, 2'x
k: 3'x, 2'y, 5', 3'y)d

11b
e: 1', 10
k: 5', 3'x, 2'y

e: 7b, 3+1'b
k: 8b, 7a, 9b
e: 1'+3b
k: 5', 3'x, 2'y
gy: 3'y
(e: 10, 6, 2'x
k: 3'x, 2'y, 5', 3'y)d
(e: 1'+3b, 5', 3'y )e

e: 7a
k: 8a, 7b
e: 3, 6+1'b
e: 3, 2'x
k: 3'x, 2'y, 5', 3'y
e: 2'y, 1'
k: 3'y, 3'x, 5'

11'b
e: 2'y, 10, 1'
k: 3'y, 5', 2'xg
gy: 3'x
e: 7a, 10,
k: 8a+7bb, 9a
e: 3, 6
k: 1',
gy 3'y, 2'y, 3'x
e: 3, 2'x
k: 3'x, 5', 3'y, 2'y,10
e: 2'y, 1'
k: 5', 3g

(e: 1'+3b, 5', 3'y)e

(e: 5', 3'y, 2'x
k: 1', 3)f

e: 2'x, 3
k: 3'x, 5', 1', 3'y

e: 3'y, 5'
k: 1'+3, 2'y
e: 3'x, 2'x
k: 5', 2'y, 1'+3b

(e: 5', 3'y, 2'x
k: 1', 3)f
e: 3'x, 2'y
k: 2'x, 5', 1'

e: 3'x
k: 2'y, 3'y, 2'x, 10,
b
1'+3 ,
gy: 7a
k: 9a, 7a

e: 3'x, 2'y
k: 3, 3'y, 1', 2'x
gy: 7b

e: 3'y
k: 2'x, 1'
e: 3'x
k: 1', 2'y, 3
gy: 10
e: 3'x,
k: 3'y, 2'y, 2'x, 1', 3
gy: 7b

k: 9b, 7b

gy: 7b, 9b

gy: 9a

k: 9b, 7b

gy: 9b

(6 [2.5 %], 1' [0.4 %] CDCl3,
NOE diff.)

a

A NOE keresztcsúcsok intenzitás alapján történő besorolásának (erős - e, közepes - k,
gyenge - gy) módszerét lásd a kísérleti paraméterek rész alatt.
b
Az összeg átfedő (nem szeparálható) NOE keresztcsúcsokra vonatkozik.
c,d,e,f A zárójelben lévő NOE-k átfedő multiplettektől származó kapcsolatokat
jelölnek.
g
A vastag dőlt betű negatív intenzitást jelöl.
5.3.1.1. A C-3 és C-6 konfigurációk meghatározása, és a diketopiperazin gyűrű konformációja
A 17. ábra a diketopiperazin gyűrű számított domináns konformációját mutatja cisz (10
és 10’, 3S, 6S) és transz (11 és 11’, 3S, 6R) relatív konfiguráció esetén. A C-3 és C-6 relatív
konfiguráció egyértelműen következik a cisz esetben mérhető H-3-H-6, illetve a transz esetben
mérhető H-6-H3-10 NOE kapcsolatokból - lásd 6. táblázat. Mivel a kiindulási vegyületek
abszolút konfigurációi ismertek (9a, 9d: 1’S,3S,6S és 9’a: 1’R,3S,6S),116 a NOE kapcsolatok
alapján nyilvánvalóan következik, hogy a 10a, 10'a és 10d vegyületek ugyancsak 3S,6S abszolút
konfigurációval rendelkeznek (természetesen kizárva a ciklizáció alatti kettős inverzió
lehetőségét). A transz diketopiperazinok (11 és 11’) esetében első hipotézisünk az volt, hogy a
C-3 és a C-6 sztereogén centrumok inverziója vezet a kapott két vegyülethez (feltételezett
1’S,3S,6R és 1’S,3R,6S diasztereomerek).
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7. táblázat. Az enalapril DKP-ok (10a, 10’a, 11b, 11’b) molekulamechanikai
módszerrel optimalizált konformereihez tartozó energiák.a
konformerb
szin T1 t
szin T2 t
szin G t
anti T1 t
anti T2 t
anti G t
szin T1 g+
szin T1 gszin G g+
szin G ganti T1 g+
anti T1 ganti G g+
anti G gszin T2 g+
szin T2 ganti T2 g+
anti T2 ga

b

10a
E (kcal/mol)
6.66
7.93
7.88
7.30
9.11
12.02
5.98
6.39
9.72
7.84
5.41
6.24
14.89
11.73
7.22
9.03
9.27
9.51

10’a
E (kcal/mol)
7.05
9.10
8.98
6.99
8.56
10.44
5.98
5.36
8.18
10.71
7.10
6.45
11.12
13.00
10.09
8.29
9.30
8.47

11b
E (kcal/mol)
-0.56
1.37
1.21
-0.44
0.98
2.82
-2.12
-0.03
2.97
0.51
0.74
-0.03
3.78
4.94
1.15
2.59
1.11
2.07

11’b
E (kcal/mol)
0.11
1.03
1.50
-0.52
1.02
2.78
1.21
0.78
2.13
3.69
-1.74
-2.34
3.14
4.64
2.15
0.62
1.71
1.16

A molekulamechanikai számítások MM+ erőtérrel (HyperChem 1.2 program) elsőrendű
közelítés szerint (vákuum) történtek. A geometria optimalizálása konjugált gradiens
módszerrel grad < 0.0001 kcal/mol feltétel teljesüléséig folyt.
konformációk szin, anti, T1, T2 és G jelölésének definícióját lásd a szövegben. A g+, g- és
t betűk azokat a konformációkat jelölik, ahol a C(1')-C(2')-C(3')-C(4') diéderes szög
közel +60o, -60o és 180o. Sötétebb árnyékolás olyan hajlott konformereket jelöl, ahol az
aromás gyűrű és piperazindion gyűrű jelentősen átlapol (19(a). és 21(a). ábra).
Világosabb árnyékolás a két gyűrű részleges átlapolását jelöli.

17. ábra. A diketopiperazin-pirrolidin gyűrűrendszer preferált számított konformációja cisz
(10a) és transz (11b) relatív konfiguráció esetén.
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Itt jegyzendő meg, hogy a piperazindion gyűrű termodinamikailag kedvezményezett
cisz®transz átalakulása alapvetően sztérikus okokra vezethető vissza, ugyanis a cisz izomerben
a C(3)-C(10) kötés és a C(4)=O, valamint az N(2)-C(1’) kötések fedő állása miatti sztérikus
feszültség a transz izomerben megszűnik. A transz DKP-oknál a C-3 és C-6 abszolút
konfiguráció megállapítása érdekében 10a és 10d hidrolízisét az NMR csőben végeztem el
deuterált közegben (CD3OD, NaOD/D2O). Feltételezésünkkel ellentétben deutérium beépülést a
C-6 és a C-1’ pozícióban figyeltem meg, míg a H-3 proton deutériumcseréje a hidrolízis alatt
elhanyagolható volt. A 11b, 11'b és 11c, 11'c esetében a NOE mérések alapján megállapított (C3, C-6) transz relatív konfiguráció és a deutériumcserés vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a
10®11,11' folyamat során a C-6 sztereogén centrum konfigurációja inverziót szenved, a 11 és
11’ vegyületek pedig C-1’ epimerek. A báziskatalizált epimerizációs folyamatok részletesebb
tanulmányozása érdekében további deutériumcserés vizsgálatokat végeztem (lásd 5.4.1. pont).
NMR mérések alapján, a prolint tartalmazó ciklikus dipeptidek körében a diketopiperazin
gyűrű konformációját tekintve két határeset figyelhető meg: a merev ciklo(L-Pro-L-Pro) és
ciklo(L-Pro-D-Pro) rendszerek esetében a piperazindion gyűrű konformációja kád és planáris.117120

Siemion vizsgálatai alapján feltételezte, hogy a ciklo(L-Pro-X) típusú dipeptidek esetében,

ahol X nem prolin típusú aminosav, oldat fázisban a kád és a planáris konformációk
egyensúlyban állnak, és az NMR kémiai eltolódás időskálán gyorsan egymásba alakulnak.119
Eredményei alapján az egyensúly a ciklo(L-Pro-L-Ala) (cis izomer) esetében a kád, míg a
ciklo(L-Pro-D-Ala) (transz izomer) esetében a planáris forma irányába van eltolva.
Vizsgálataik alapján a cisz izomerek esetében (10a és 10’a) az alábbi két érv szól a kád
konformáció domináns jellege mellett: a) a molekulamechanikai számítások alapján a
piperazindion gyűrű konformációja kádhoz közeli; b) relatíve erős NOE-t tapasztaltunk a H-3 és
H-6 protonok között; b) H3-10®H-3®H-6 három-spin effektust észleltünk (a három-spin
effektust leghatározottabban CDCl3 oldatban figyeltük meg NOE differencia spektrumban 10 sos besugárzási idő mellett). A transz izomer esetén (11b és 11’b) a molekulamechanikai
számításokkal összhangban a mért erős H3-10─H-6 NOE ugyancsak a kád konformáció
domináns jellegére utal.
5.3.1.2. A C-1’ konfiguráció meghatározása és az oldallánc főbb konformációs jellemzői
A 9®10 ciklizáció sztereokémiailag egységes termékekhez vezetett (10a, 10'a, 10d),
amelyeknél a C-1’ konfiguráció a kiindulási konfigurációból adódik. Mindamellett a mért
skaláris és NOE adatok összhangban állnak a vegyületek C-1’ konfigurációjával, illetve a
vegyületcsalád általános konformációs viselkedésével. Azonban a 11b, 11'b és 11c, 11'c
vegyületek sztereokémiai analízise során a C-1’ konfiguráció meghatározása csak az oldallánc
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konformációs jellemzőinek ismeretében lehetséges. A mért NOE adatok több gyorsan egymásba
alakuló és számottevő populációval rendelkező oldallánc konformer jelenlétére utalnak.
Továbbá, az oldallánc konformációs populáció eloszlásának bizonytalansága a H2-2' és H2-3'
proton rezonanciajelek kezdeti hozzárendelésében is bizonytalanságot okoz. Ezért a C-1’
konfiguráció meghatározása közel sem egyértelmű. Az oldallánc fő konformációs jellemzőinek
és a C-1’ konfiguráció meghatározása során a mért NOE-k, csatolási állandók és
jelhozzárendelések, valamint a megfelelő geometriák közötti konzisztencia elérésére törekedtem.
Az alábbiakban a 11b és 11’b enalaprilát DKP-ok példáján keresztül foglalom össze a
vegyületcsalád legfontosabb konformációs sajátságait.
A vegyületcsalád egyik általános és szembetűnő konformációs jellemzője, hogy az
oldallánc aromás gyűrűje a DKP gyűrű fölé hajlik. Ezt a konfomációs sajátságot az aromás
protonok és a H-3, H-6 (10a); Ha-7, Ha-9 (10'a); és Hb-7, Hb-9 (11a: 19(a). és 20. ábra, ill. 11'a:
21(a). ábra) között mért NOE kapcsolatok (lásd 6. táblázat) tükrözik. Hasonló kölcsönhatás
figyelhető meg aromás gyűrűt tartalmazó ciklikus dipeptidek esetében is.121-123 Kopple és
munkatársai részletes vizsgálatai alapján az aromás és a DKP gyűrű közötti vonzó kölcsönhatás
dipól indukálta dipól-dipól kölcsönhatásnak tulajdonítható, ahol az amidkötések dipólusai
polarizálják az aromás gyűrű p elektronrendszerét121,122
Az oldallánc konformációanalízise szempontjából az N(2)-C(1'), C(1')-C(2') és C(2')C(3') kötések körüli rotamereket kell vizsgálni az alábbiak szerint.
Az N(2)-C(1') kötés körüli rotáció:
Molekulamechanikai számítások szerint az N(2)-C(1') kötés körül két rotamer
megjelenésével kell számolni (lásd 7. táblázat), amelyeket szin és anti rotemereknek neveztünk
el. A szin geometriában a H(1')-C(1') kötés szinperiplanáris, míg az anti konformációban
antiperiplanáris az N(2)-C(3) kötéshez képest (lásd 19(a,e) ábra).
A C(1')-C(2') kötés körüli rotáció:
A 18. ábra a C(1')-C(2') kötés körüli három nyitott rotamer Newman projekcióját mutatja.
A T1 és T2 azokat a rotamereket jelöli, ahol a C(1')-C(2') kötés transz elrendeződésű a C(1')-COO
és C(1')-N(2) kötésekhez képest. A G rotamerben a C(1')-C(2') kötés gauche elrendeződésű
mindkét kötéshez képest. A Hx-2’ és Hy-2’ protonokat a 18. ábrának megfelelően definiáljuk. A
C(1')-C(2') kötés körüli rotamer egyensúlyra vonatkozó következtetések levonására alapvetően a
3

J(H-1',H2-2')

csatolások részletes populáció analízisén keresztül nyílhat mód. Szigorú

értelemben a H-1'-H2-2'-H2-3' rezonanciajelek nem-elsőrendű spinrendszert alkotnak. A
populációanalízishez szükséges pontos csatolási állandók meghatározása a spinrendszer
számítógépes analízisét teszi szükségessé. Spektrális átfedések és diasztereomer szennyezések
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jelenléte miatt, esetünkben, ez a megközelítés nem volt célravezető. Mindazonáltal, mivel a
3

J(H-1',Hx-2') + 3J(H-1',Hy-2') csatolások összege azonos a H-1’ jelen mért felhasadások

összegével, így ezt az értéket biztosan és hasznosan használhattuk a szerkezeti megfontolások
során.
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18. ábra. A C(1')-C(2') kötés körüli három nyitott rotamer Newman
projekciója a C-1’ sztereogén centrum S és R konfigurációja esetén.
A C(2')-C(3') kötés körüli rotáció:
A C(2')-C(3') kötés körüli rotamer egyensúly vizsgálata elsősorban a H2-3’ diasztereotóp
protonok biztos jelhozzárendelését igényli. Azonban ez a jelhozzárendelés nem egyértelmű. A
H2-2'-H2-3' proton párok közötti relatíve kis NOE intenzitás különbség arra utal, hogy a C(2')C(3') kötés körüli rotamer egyensúly nem rendelhető egyetlen kitüntetett rotemerhez.
Eredményeink szerint a gauche konformáció stabilizálódhat olyan esetekben, amikor a fenil
gyűrű és DKP gyűrű átlapolása lehetővé válik – lásd 7. táblázat.
5.3.1.3. Az 1’S,3S,6R és 1’R,3S,6R enalaprilát diketopiperazinok konformációanalízise
A 19. és 21. ábrák azt a néhány fontosabb számított geometriát mutatják, amelyek a 11b
és 11’b vegyületekre vonatkozó szerkezeti következtetések szempontjából fontosak. A 11b és
11’b enalaprilát DKP-ok esetében a C-1’ konfigurációnak S és R hozzárendelése, illetve a
diasztereotóp Hx-2’ és Hy-2’ protonoknak a 19. és 21. ábrán feltüntetett módon történő
hozzárendelése (lásd alább) esetén értünk el belső konzisztenciát. A molekulamechanikai
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számítások eredményével összhangban (7. táblázat) a mért skaláris és NOE kölcsönhatások
alapján a fő konformációk 11b esetén (19. ábra) a szin T1 formák (hajlott és cikkcakk), és 11’b
esetén (21. ábra) az anti T1 és a szin T1 formák (hajlott és cikkcakk). Az alábbiakban a fenti
megállapításokhoz vezető egy lehetséges gondolatmenetet mutatok be.
A 11b vegyületben a H-1’ és H-3 protonok között mért erős pozitív NOE arra utal, hogy
a szin konformáció (19(a-d). ábra) populációja jelentős. Az anti forma domináns populációja
esetén, akár a T1, T2 (19(e,f). ábra) vagy G konformációban számottevő NOE kölcsönhatás
várható a H3-10 és a H2-2' és H2-3' protonok között. Ezeknek a dipoláris kölcsönhatásoknak a
hiánya arra utal, hogy az N(2)-C(1') kötés körüli rotamer egyensúly túlnyomórészt a szin forma
irányába van eltolva.
A H-1’ proton nagy (10.6 Hz) és kis (4.3 Hz) felhasadást mutat a d=2.58 ppm és d=2.46
ppm kémiai eltolódásnál rezonanciajelet adó diasztereotóp H2-2' protonokkal való skaláris
csatolás következtében. A nagy 3J(H-1',Hx-2') + 3J(H-1',Hy-2') = 14.9 Hz érték a H-1'─H2-2'
rendszeren belül dominánsan antiperiplanáris vicinális proton-proton elrendeződésre utal. A H-1’
és a nagyobb kémiai eltolódású (nagyobb felhasadás) H-2’ proton között közepes intenzitású
NOE, míg a H-1’ és a kisebb kémiai eltolódású H-2’ (kisebb csatolás) proton között erős NOE
volt mérhető. Ez a kép összhangban áll vagy a T1, vagy a T2 formával. Feltéve, hogy a T2 forma
jelentős populációval rendelkezik, számottevő NOE kölcsönhatás lenne várható a H-3 és a
kisebb kémiai eltolódású H-2’ proton között. Mivel ezt a dipoláris kölcsönhatást nem észleljük,
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a T1 forma kedvezményezett a T2 formával szemben.
Ezek alapján a 19. ábrának megfelelően hozzárendelhetjük a Hx-2' (d=2.46 ppm) és Hy-2'
(d=2.58 ppm) protonokat. Közepes intenzitású NOE effektus mérhető az aromás protonok és a
Hb-7 és Hb-9 protonok között (szin T1 hajlott), valamint közepes intenzitású NOE-k figyelhetők
meg a H-3 és az egyik H2-3’ proton között (szin T1 hajlott és szin T1 cikkcakk), amelyek
ugyancsak megerősítik a T1 forma preferenciáját. A 20. ábra a 11b vegyület NOESY
spektrumának egy részletét, az aromás gyűrű és piperazindion gyűrű közötti NOE effektusokat
szemlélteti. A H-1' és Hy-2' protonok között mért közepes intenzitású NOE, valamint a közepes
H-3-Hy-2’ NOE a szin T2 forma mérhető populációjára utal.
11b esetében röntgendiffrakcióra alkalmas egykristályt sikerült növeszteni. Habár
megfelelő nehézatom hiányában röntgendiffrakciós analízissel nem sikerült abszolút
konfigurációkat megállapítani, a kapott relatív konfigurációk azonosak voltak az NMR-vel
meghatározott konfigurációkkal. Szilárd fázisban a DKP gyűrű kád konformációt, míg az
oldallánc a szin T1 hajlott formát mutatta. A hajlott konformáció jelenléte mind oldat, mind
szilárd fázisban megerősíti, hogy az aromás gyűrű és a piperazindion gyűrű közötti kölcsönhatás
energetikailag igen kedvező, ami a molekulamechanikai számításokkal is összhangban áll (lásd
7. táblázat).
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19. ábra. A 11b hat fontosabb konformációjának perspektivikus képe. Csak a szin T1 és szin
G formák esetében van lehetőség a hajlott szerkezet kialakulására. A mért NOE adatok
alapján a domináns konformációk a szin T1 formák (hajlott és cikkcakk), ill. kismértékben a
szin T2 forma.
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20. ábra. A 11b DKP NOESY spektrumának (D2O, 30 oC, 500 MHz) részlete (pozitív kontúr) az
aromás és az alifás protonok közötti keresztcsúcsokat mutatja. A bekeretezett keresztcsúcsok a
hajlott konformációra jellemzőek.
11’b esetén, hasonlóan 11b-hez, a H-1’ proton nagy (10.2 Hz) és kis (4.7 Hz) felhasadást
mutat a d=2.24 ppm és d= 2.42 ppm kémiai eltolódásnál rezonanciajelet adó diasztereotóp H2-2’
protonokkal való skaláris csatolás következtében. A nagy 3J(H-1',Hx-2') + 3J(H-1',Hy-2') = 14.9
Hz érték ugyancsak a H-1'─H2-2' spinrendszeren belüli antiperiplanáris vicinális proton-proton
elrendeződés dominanciájára utal. A H-1’ és kisebb kémiai eltolódású (nagyobb felhasadás) H-2’
protonok között közepes NOE, míg a H-1’ és a nagyobb kémiai eltolódású (kisebb felhasadás)
H-2’ proton között erős NOE volt mérhető. A megfigyelt skaláris és NOE kölcsönhatások
összhangban állnak vagy a T1, vagy a T2 rotamerrel. A H-3 és a nagyobb kémiai eltolódású H-2’
proton közötti NOE hiánya azt mutatja, hogy a T1 forma preferált a T2 formával szemben, ami
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egyben a Hx-2' és Hy-2' protonok hozzárendelésének alapjául is szolgál a 21. ábrának
megfelelően.
A 11’b vegyületet leginkább jellemző NOE a H-3 és Hx-2’ protonok között mérhető
negatív három-spin effektus (6. táblázat). A három-spin effektus létrejöttének jól ismert feltétele
szerint,124 a H-3 és Hx-2’ protonoknak egy közel lineáris elrendeződésű három-spin rendszer
végpontjainak kell lenniük. Ez a lineáris elrendeződés a T1 konformáció esetén vagy az anti
(21(a,b). ábra), vagy a szin (21(e). ábra) geometria esetén teljesülhet. A három-spin effektust
közvetítő középső spin a Hy-2' és a H-1' proton az anti és a szin formákban. A H-3 és Hy-2’,
valamint a H-3 és H-1’ protonok kötött észlelt erős pozitív NOE (6. táblázat) azt mutatja, hogy a
szin és anti formák egyaránt jelentős populációval rendelkeznek az egyensúlyban.
A hajlott konformáció az anti formában stabilizálja a T1 rotamert (21(a). ábra), ami az
aromás protonok és a Hb-7, Hb-9 protonok között észlelt gyenge NOE effektusok megjelenését
eredményezi. A H-3─Hy-2'─Hx-2' és az ArH─Hb-7, Hb-9 NOE effektusok együttes megjelenése
összhangban áll az anti T1 hajlott formával (21(a). ábra). Hasonlóképpen a H-3 és Hx-2’ között
észlelt három-spin effektus, és az erős H-3-H-1’, közepes H-1’-H3-10, valamint gyenge H3-10Hy-3 NOE effektusok összhangban állnak a szin T1 cikkcakk rotamer (21(e). ábra) jelenlétével.
Közepes/gyenge NOE-k mérhetők a H-3 és a H2-3’ protonok között, ami az anti G formák
(hajlott és cikkcakk) lehetséges konformációs járulékára utal.
Az extrém keskenyedés tartományában a három-spin effektus intenzitása nagyon
érzékenyen függ a direkt és indirekt dipoláris kölcsönhatások egyensúlyától egy adott
geometriában. Számottevő indirekt hatás olyan spinek között várható, amelyek geometriája nem
áll messze a lineáristól.27,28 Az anti T2 rotamer számottevő populációja ezek alapján kizárható,
mivel a H-3 és Hx-2’ protonok közötti erős dipoláris kölcsönhatás a megfigyelt negatív effektust
várhatóan felülmúlná. A szin T2 rotamerben (21(f). ábra) a Hx-2' és H-3 protonok közötti direkt
kölcsönhatás elhanyagolható. Ez a konformáció magyarázatot adhat a megfigyelt gyenge H3-10Hy-2’ NOE kölcsönhatásra.
Hasonló gondolatmenet alapján kimutattuk, hogy a 10a, 10’a és 10d, 11c DKP-ok
esetében a domináns konformációk a szin T1 formák (hajlott és cikkcakk), míg a 11’c esetében az
anti és szin T1 formák.
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21. ábra. A 11’b hat fontosabb konformációjának perspektivikus képe. Csak az anti T1 és
anti G formák esetében van lehetőség a hajlott szerkezet kialakulására. A mért NOE adatok
alapján a domináns konformációk az anti T1 formák (hajlott és cikkcakk) és a szin T1
cikkcakk, ill. kismértékben a szin T2 cikkcakk.
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5.3.1.4. Összefoglalás és konklúziók
Az enalapril és lisinopril DKP származékainak részletes sztereokémiai analízisét
végeztem el NMR spektroszkópiával. A cisz és transz DKP-ok megkülönböztetése egyértelműen
következik a H-3-H-6 és H3-10-H-6 NOE kapcsolatokból. Deutériumcserés kísérletek
segítségével meghatároztam a hidrolízissel nyert DKP-ok C-3 és C-6 abszolút konfigurációját.
Az oldallánc konformációs flexibilitásából adódó nehézségek ellenére a C-1’ konfigurációt is
egyértelműen meghatároztam. A mért skaláris és NOE kölcsönhatások analízisével
megállapítottam a domináns konformációkat, amelyek összhangban álltak a molekulamechanikai
számítások és röntgenkrisztallográfia eredményeivel. Kísérleti bizonyítékot találtam arra, hogy
az oldallánc aromás gyűrűje a piperazindion gyűrű fölé hajlik. Az ún. hajlott konformációk
stabilitása a két

gyűrű

közötti

energetikailag kedvező

dipól

indukálta

dipól-dipól

kölcsönhatásnak tulajdonítható, ami a vizsgált vegyületek általános jellemzője.
5.3.2. A lisinopril tetrametil-ammónum tartalmának mennyiségi meghatározása NMR
spektroszkópiával59a
Az 5.1.2. pontban szereplő közleményben59a a lisinopril tetrametil-ammónium (TMA)
tartalmának mennyiségi meghatározására kifejlesztett NMR spektroszkópiai módszer új
(folyóiratban nem publikált) kutatási eredményeket tartalmaz, amely eredmények tematikailag és
időrendi szempontból is a 5.3. fejezetbe illenek, és szorosan kapcsolódnak az előző tézispontban
tárgyalt eredményekhez.
5.3.2.1. A tetrametil-ammónium szennyezés felfedezése és a mennyiségi meghatározás
problémája
Az enalapril és lisinopril DKP származékok sztereokémiáját tisztázó NMR vizsgálatok
(lásd 5.3.1. pont) a szennyezésprofil vizsgálatoknak váratlanul új irányt adtak. A lisinopril DKP
keverékek 1H spektrumaiban d=3.16 ppm-nél szisztematikusan megfigyelhető volt egy, a DKP
szerkezethez nem rendelhető szinglett jel. Ez a szinglett jel a fázisérzékeny PFG-HSQC
spektrumban egy d=54.6 ppm-nél jelentkező

13

C jellel korrelált, és fázisa azonos volt, mint a

metil és metin protonok fázisa. Az 1H jel nem mutatott távolható korrelációt a PFG-HMBC
spektrumban, csak a d=54.6 ppm-nél jelentkező

13

C jellel adott HMBC keresztcsúcsot (ami pl.

dimetilamino-csoportokra jellemző). Mivel a DKP vegyületek hidrolízisét tetrametilammóniumhidroxid oldattal végezték, a plusz szinglett jelet a tetrametilammónium [+N(CH3)4] (TMA)
ionnak tulajdonítottuk. A TMA ion jele nem mutat proton-proton csatolást, azonban a
66

szimmetrikus szerkezetű ionban kismértékű kvadrupól-csatolás125 (2J[14N,H] = 0.5 Hz)
figyelhető meg a nitrogén (14N) atommal, ami a TMA jelének triplett karakter kölcsönöz (lásd.
22. ábra).
Mivel a lisinopril gyártás utolsó lépésében a védőcsoportok eltávolítását ugyancsak
tetrametilammónium-hidroxid oldattal végzik (majd az oldat pH-ját trifluorecetsavval állítják be
az

izoelektromos

pontra),

felmerült

annak

a

lehetősége,

hogy

a

TMA

ion

a

gyógyszeralapanyagot is potenciálisan szennyezheti. (Ennek a lehetőségnek a felismerése
pontosan abból a tényből fakadt, hogy a DKP-ok sztereokémiai vizsgálata során a TMA jel
szisztematikusan megjelent a spektrumokban, ami arra utalt, hogy a TMA szintézis jellemző
szennyezése.) A TMA ion lehetséges ellenionja a trifluoracetát (TFAc) ion. Célul tűztem ki a
lisinopril gyógyszeralapanyag TMA tartalmának meghatározását NMR spektroszkópiával. A
gyógyszeralapanyag maradék trifluorecetsav tartalmának meghatározására gázkromatográfiás
módszert dolgoztunk ki.126
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22. ábra. A lisinopril gyógyszeralapanyag D2O-ban felvett 1H NMR spektruma (30 oC, 500
MHz) kismennyiségű tetrametiammónium (TMA) trifluoracetát (TFAc) só szándékos
hozzáadása után.

68

A szennyezésprofil vizsgálatok során alkalmazott „rutin” kromatográfiás módszerekkel a
TMA szennyezőt korábban a gyógyszeralapanyagban nem mutatták ki, és a mai napig sem
sikerült a szennyező meghatározását a szokványos analitikai technikákkal (nem NMR)
megoldani. Ebből a szempontból a lisinopril TMA tartalmának meghatározására kifejlesztett
módszer az NMR spektroszkópia kvantitatív analitikai felhasználásának kivételes példáját
nyújtja. A vizsgálatoknak nyilvánvaló marketing vonatkozásuk is lett, hiszen a TMA szennyező
alkalmas lehet a Richteres eljárás szabadalmi függetlenségének bizonyítására. Továbbá, mivel
korábban semmiféle információnk nem volt arról, hogy a TMA milyen mennyiségben
szennyezheti a gyógyszeralapanyagot, a kérdés rendkívül fontossá vált (már legyártott sarzsok
piaci értékesíthetősége függött az eredményektől).
A 22. ábra a lisinopril dihidrát gyógyszeralapanyag 1H spektrumát mutatja kismennyiségű
TMA*TFAc só szándékos hozzáadása után. A TMA ion jele d=3.16 ppm-nél szinglettként
jelentkezik (a TMA ion jelének kismértékű felhasadása a metil protonok és a nitrogén atom 14N
közötti kvadrupól csatolás következtében tisztán látszik a belső ábrán).
A TMA mennyiségi meghatározása ebben az esetben két sajátos spektrális jellemző miatt
ütközik nehézségbe:
a)

A lisinopril NMR spektrumai két jelsorozatot mutatnak (Major : minor = ~ 5 : 1) a
prolin cisz és transz izomerek közötti kicserélődési rendszer következtében (22. ábra). A
TMA tartalom meghatározásának legalkalmasabb és egyben legpontosabb módja, ha a
TMA jel integrált intenzitását a lisinopril valamely közeleső
M

intenzitásához hasonlítjuk (lásd 5.1.2. pont), nevezetesen az 1

13

jel

C szatellit jelének

13

C szatellitjéhez. A

TMA tartalom meghatározásához azonban szükség van a major izomer populációjának
ismeretére.
b)

Az 1H spektrumban a TMA ion jele egybeesik a

M,m

H2-Lys-e jel “downfield”

13

C

szatellitjével. Ez az átfedés tisztán látható egy tisztított lisinopril minta esetében, ahol a
TMA ion jelének intenzitása összemérhető a

13

C szatellit jelének intenzitásával (lásd 24.

ábra). Ahhoz, hogy a TMA mennyiségét pontosan meghatározhassuk, korrigálni kell a
TMA és a

13

C szatellit mért intenzitásának összegét, vagy a kísérleti feltételeket kell

megváltoztatni, hogy a kedvezőtlen jelátfedést elkerüljük (lásd alább).
5.3.2.2. A mennyiségi meghatározásra kifejlesztett NMR módszer
A lisinopril TMA tartalmának mennyiségi meghatározása szempontjából hasznos
bevezetni az alábbi jelölésket:
MI1 = a MH-Pro-a + mH-Pro-a + MH-Lys-a jelek mért integrált intenzitása
MI2 = a mH-Lys-a jel mért integrált intenzitása
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MI3 = a MH-1 jel „upfield” 13C szatellit jelének mért integrált intenzitása
MI4 = a TMA jel mért integrált intenzitása (az átfedő 13C szatellit járuléka nélkül).
PM = a major izomer számított populációja (móltörtje)
nTMA = a TMA számított mennyisége (mol %).
A fenti jelöléseket alkalmazva az alábbi mérési eljárást fejlesztettem ki:
Először a major izomer populációját PM meghatározzuk az [3]-es egyenlet szerint.
PM =

MI 1 - MI 2
MI 1 + MI 2

[3]

23. ábra. A lisinopril 1H NMR spektrumának (D2O, 30 oC, 500 MHz) alifás részlete a HPro-a és H-Lys-a jeleket mutatja a) 13C lecsatolás alkalmazása nélkül, és b) az adatgyűjtés
során az alifás tartományon alkalmazott

13

C sávszeleketív adiabatikus WURST lecsatolás

alkalmazásával.
Az 5.1.2. pontban tárgyalt, a 13C lecsatolásnak a kvantitatív 1H NMR mérésekben történő
potenciális alkalmazhatóságának szempontjaira visszautalva, a 23. ábra a lisinopril 1H NMR
spektrumának alifás részletét mutatja a)
során a

13

13

C lecsatolás alkalmazása nélkül, és b) az adatgyűjtés

C spektrum alifás tartományán alkalmazott

13

C sávszeleketív adiabatikus WURST

lecsatolás127 alkalmazásával. A WURST lecsatolás előnye, hogy a

13

C lecsatolást relatíve kis

teljesítménnyel el lehet érni, ami a mintában csak kismértékű hőmérséklet gradienst okoz. A
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hőmérsékletstabilitás ugyanis a kvantitatív meghatározás egyik ritkán emlegetett, de
elengedhetetlen feltétele.

13

C lecsatolás alkalmazása nélkül nehéz olyan spektrumtartományt

kijelölni, amely azonos mennyiségű szatellit oldalsávot tartalmazna, ami alapvető feltétele a MHPro-a + mH-Pro-a +

M

H-Lys-a és a mH-Lys-a jelek megfelelő integrálásának. Azonban az

integrálás szempontjából kedvezőtlen szatellit oldalsávok a

13

C lecsatolás alkalmazásával

eltűntethetők az alapvonalból. Megjegyzendő azonban, hogy kismennyiségű szennyezések
továbbra is gondot okozhatnak az integrálás során – lásd 23. ábra.
A

M,m

H2-Lys-e jel

13

C szatellit oldalsávjával átfedő TMA jel intenzitásának

meghatározására két lehetőség kínálkozik. Egyrészről az MI4 intenzitást megkaphatjuk a normál
1

H spektrumból, ha az átfedő jelek teljes intenzitásából kivonjuk a 13C szatellit intenzitását, ami

PM és MI3 ismeretében kiszámítható. Ez a megközelítés azonban nagyon kis mennyiségű TMA
meghatározása esetén jelentős hibát okozhat. Másik lehetőség a spektrális feltételek kísérleti
úton történő megváltoztatása (pl. az oldószer változtatásával). Mivel a lisinopril törzskönyvezése
(DMF) során a vegyület szerkezetigazoló dokumentációját D2O-ban végeztük el, ezért egyrészről
dokumentációs szempontok miatt kedvezőtlen megközelítés volt az oldószer változtatása,
valamint a mintaelőkészítési lépéseket lehetőleg minimálisra akartam szorítani, hogy az ebből
adódó esetleges hibákat elkerüljem. Másrészről, a korszerű NMR műszerekkel rendelkezésre álló
sokszínű méréstechnikai lehetőségek egyfajta kihívást jelentettek, hogy a problémát „NMR
módszerekkel” oldjam meg. Az adatgyűjtés során alkalmazott sávszelektív
probléma egyedi műszeres megoldását adja: A
hogy közben a H-1M jel

13

M,m

H2-Lys-e

13

13

C lecsatolás a

C szatellit jele lecsatolható úgy,

C szatellit oldalsávjának intenzitása nem változik (24(b). ábra), így a

TMA jel közvetlen integrálása válik lehetővé, ami a módszer pontossága és kimutatási határa
szempontjából is kedvezőbb, mint a fenti lehetőségek. További előny, hogy a 13C M,mH2-Lys-e és
a

13

C TMA jelek együttes lecsatolása is elérhető, ami az 1H TMA intenzitásának 1.1 %-os

növekedését eredményezi. Ezek alapján a TMA tartalom a [4]-es egyenlet alapján határozható
meg.
n TMA ( n / n %) =

MI 4 / 12
× 100
100 × MI 3
+ MI 4 / 12
0.55 × PM

[4]

A módszer pontosságát azonos lisinopril sarzsból származó öt különböző mintán
teszteltem. Az öt mintát a következőképpen készítettem el: 50 mg lisinopril dihidrátot 1.2 ml
D2O-ban oldottam majd 0.7 ml oldatot közvetlenül az NMR csőbe szűrtem. A minták TMA
tartalmát a fenti eljárás alapján határoztam meg. A kvantitatív NMR mérések eredményeit a 8.
táblázat tartalmazza. Az eredmények fényében a következő megállapításokat tehetjük: A vizsgált
lisinopril sarzs TMA tartalma 0.041 ± 0.002 %. A mérés relatíve kis hibája azt mutatja, hogy a
kifejlesztett kvantitatív NMR módszer megbízhatóan méri a TMA tartalmat a 0.04 %-os szinten.
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A mérések torzítatlanságát standard addíció módszerével is igazoltam egy 0.008 %-os TMA
tartalmú lisinopril sarzs esetében. A kimutatási határ szempontjából a TMA ion előnyös
sajátsága, hogy a szennyezés teljes proton intenzitása (12H) egy intenzív szinglett jelben
összegződik, ami által szokatlanul kis mennyiségű szennyezés kimutatása válik lehetővé.

24. ábra. Egy tisztított lisinopril minta 1H NMR spektrumának (D2O, 30 oC, 500 MHz)
alifás részlete: a H-1M és a H-Lys-eM jelek a)

13

C lecsatolás nélkül és b) az adatgyűjtés

során alkalmazott sávszelektív 13C lecsatolással. A TMA ion jele egybeesik a M,mH2-Lys-e
jel

13

C szatellitjével. A TMA és a Lys-eM,m

13

C jelét tartalmazó spektrumtartományon

alkalmazott sávszelektív adiabatikus WURST lecsatolással a kedvezőtlen jelátfedés
megszűntethető, ami a TMA integrál közvetlen meghatározását teszi lehetővé.
8. táblázat. Azonos lisinopril sarzsból származó öt különböző minta 1H NMR spektrumában
mért jelintenzitások és a számított TMA tartalom (mol %).
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Minta

MI1

MI2

MI3

MI4

PM

nTMA

1

1884.45

200.10

75.43

80.12

0.8080

0.0392

2

1848.63

195.62

79.17

83.61

0.8086

0.0391

3

1964.96

210.16

73.96

83.22

0.8068

0.0416

4

1835.85

195.14

76.05

87.63

0.8078

0.0426

5

1837.61

195.24

81.61

88.65

0.8079

0.0402

x

1870

199

77

85

0.809

0.041

sn-1

54

6.4

3.1

3.5

0.0007

0.0015

(2.9)
(3.2)
(4.0)
(4.1)
(0.09)
(3.7)
x a mérések átlagát, sn-1 a mérések korrigált tapasztalati szórását mutatja. A zárójelben lévő
számok a szórást %-ban mutatják. Az integrált intenzitások (MI1-4) skálája tetszőleges.
Megállapítottam, hogy a TMA tartalmi meghatározás kimutatási határa 0.003 mol %,
meghatározási határa 0.005 mol %, és a meghatározás hibája ±0.002 mol %.
A

lisinopril

dihidrát

gyógyszeralapanyag

TMA

szennyezésének

mennyiségi

meghatározására kifejlesztett NMR módszer mérési paraméterei a következők:
Az 1H NMR méréseket Varian INOVA spektrométeren 500 MHz-en végeztem D2O-ban
30 oC-on. A mérés dinamikus tartományának csökkentése érdekében a 4.73 ppm-nél lévő
maradék HDO jelet preszaturációval nyomtam el. A mérések során digitális jelfeldolgozást (60
szoros túlmintavételezés, AnalógPlusTM digitális szűrőprofil) alkalmaztam (vö. 5.1.2. pont), ami
az alapvonal optimalizálását és jel/zaj viszony növelését (>~ 30 %) tette lehetővé. Az
adatgyűjtést 32 tranzienssel végeztem, két tranziens között összesen 37 s várakozási időt
hagytam (7 s adatgyűjtés
és 30 s relaxációs idő). Inverzió-visszaépülés T1 módszerrel mért T1 relaxációs idők: lisinopril
T1=1.0 ± 0.1 s (az 1M jelen mérve), TMA T1= 6.3 ± 0.4 s. Megjegyzendő, hogy az 1M jel

13

C

szatellitjének T1 értéke várhatóan kisebb az 1M jel T1 értékénél, mivel a szatellitek esetében az
1

H-13C kölcsönhatás további dipól-dipól relaxációs mechanizmust jelent az 1H protonok számára.

A mérést 60 s-os várakozási idővel is megismételve a TMA számított mennyiségének változása a
meghatározás hibahatárán belül maradt. Az adatfeldolgozás során súlyzófüggvényt és
alapvonalkorrekciót nem alkalmaztam. A Fourier transzformáció után automatikus fázis és drift
korrekciót használtam. Minden esetben ugyanazokat a spektrális tartományokat használtam az
integráláshoz, és az integrálgörbe dőlését manuálisan állítottam be.
5.3.2.3. Összefoglalás és konklúziók
Az enalapril és lisinopril DKP származékainak vizsgálata (5.3.1. pont) során TMA
szennyezést detektáltam. Mivel a TMA szennyezés a lisinopril gyártás potenciális szennyezője is
lehet, vizsgálatokat kezdtünk a TMA szennyezés kimutatására (korábbi szennyezésprofil
vizsgálatok a TMA szennyezést nem mutatták ki) lisinopril gyógyszeralapanyagban. Kvantitatív
NMR spektroszkópiai módszert fejlesztettem ki a lisinopril tetrametil-ammónium tartalmának
meghatározására. Az integrálási pontosság szempontjából kedvezőtlen jelinterferenciát szelektív
13

C lecsatolással (adiabatikus WURST lecsatolás) szüntettem meg. Megállapítottam, hogy a

TMA meghatározás kimutatási határa 0.003 mol %, meghatározási határa 0.005 mol %, és a
meghatározás hibája ±0.0002 mol%. A modern méréstechnikai eszközöket hasznosító módszer
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az NMR-vel végzett mennyiségi meghatározások sajátos példáját (nagy érzékenység és
pontosság) szolgáltatja.

5.4.

ALAPKUTATÁS JELLEGŰ NMR VIZSGÁLATOK
Ebben a fejezetben azokat az eredményeket foglaltam össze, amelyek inkább a

„tudományközpontú” kutatási tevékenység kategóriájába esnek. Az 5.4.1. pontban a DKP
szennyezésekkel kapcsolatos, a „haszonközpontú” kutatási feladatok (diketopiperazinok
azonosítása és sztereokémiai jellemzése) lezárását követő eredményeket tárgyalom. A sugárzási
csillapítás analízisével foglalkozó tisztán tudományos célú (NMR alapkutatás jellegű) kutatási
eredményeket az 5.4.2. pontban foglaltam össze.
5.4.1. Enalapril diketopiperazinok bázis-katalizált epimerizációs kinetikájának vizsgálata
deutériumcserés NMR mérésekkel128
Az 5.3.1. pontban tárgyalt, piaci célú szerkezetkutatási feladatok lezárását követően, a
téma tudományos célú folytatásaként célul tűztem ki a DKP-ok bázis-katalizált epimerizációs
kinetikájának vizsgálatát NMR spektroszkópiával. Ebből a célból az enalapril DKP
származékain deuterált közegben epimerizációt és H®D kicserélődést váltottam ki, és a
folyamatokat 1H NMR mérésekkel követtem. A H-1’, H-3 és H-6 protonok 1H NMR jeleinek
időbeli változását követve meghatároztam az egymás mellett zajló epimerizációs folyamatok
relatív sebességét, és vizsgáltam az epimerizációs egyensúlyokat. Olyan kísérleti körülményeket
kellett választanom, ahol az epimerizációs folyamatot a hidrolízistől függetlenül tudtam
vizsgálni.
5.4.1.1. Epimerizációs kísérlet I.
5 mg DKP-t (10b: 1’S,3S,6S) 0.7 ml DMSO-d6-ban oldottam, majd az oldathoz
közvetlenül az NMR mérés előtt 5 ml 40 m/m %-os NaOD/D2O oldatot adtam. Az epimerizációs
folyamat időfüggését az 24. ábrán látható 1H NMR felvételek mutatják. A deuterált közeg és a
bázis hatására a H-6-os proton néhány perc alatt deutériumra cserélődik, miközben a kiindulási
cisz DKP (1’S,3S,6S) a termodinamikailag stabilisabb transz epimerré (1’S,3S,6R) alakul át, amit
a H-3 és H-1' protonok kémiai eltolódásának, illetve csatolásának változása jelez. A C-6
sztereogén centrum inverziójának hajtóerejét az adja, hogy a cisz izomerben a C(3)-C(10) kötés
és a C(4)=O, valamint az N(2)-C(1) kötések fedő állása miatti sztérikus feszültség a transz
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izomerben megszűnik. A meglehetősen gyors cisz®transz átalakulás alatt számottevő
deutériumcsere a H-1’ és H-3 protonok jelein nem figyelhető meg. Azonban egy nap leforgása
alatt a H-3 proton is lassan deutériumra cserél, és ezzel párhuzamosan újabb transz epimer
(1’S,3R,6S) megjelenésének lehetünk szemtanúi.

24. ábra. 10b (1’S,3S,6S) epimerizációs folyamata DMSO-d6-ban NaOD/D2O bázis
hozzáadása után (30 oC, 500 MHz).
A deutériumcsere és az epimerezáció sebessége közel azonos volt. Deutérium beépülését
a H-1’ proton helyére több hét után sem tapasztaltuk, a folyamat végeredményben a két epimer
egyensúlyi keverékéhez vezet. Az alkalmazott kísérleti körülmények között az 1’S,3S,6R epimer
a termodinamikailag stabilabb. A megfigyelt epimerizációs folyamatok a következőképpen
értelmezhetők:
A kiindulási 1’S,3S,6S izomer kinetikusan kontrollált reakcióban látszólag teljes
konverzióval az 1’S,3S,6R izomerré alakul. Ebből azonban a másik transz epimer (1’S,3R,6S)
közvetlenül nem keletkezhet, hiszen ez a folyamat egyszerre két sztereogén centrum szimultán
inverzióját igényelné. Az 1’S,3R,6S izomer lassú keletkezését csak közvetett úton, vagy a
kiindulási 1'S,3S,6S, vagy az 1’S,3R,6R sztereoizomeren keresztül erősen eltolt egyensúlyokat
feltételezve magyarázhatjuk. Nyilvánvalóan a két epimer között közvetett úton is beáll a
termodinamikai egyensúly.
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5.4.1.2. Epimerizációs kísérlet II.
5 mg DKP-t (10a: 1’S,3S,6S) 1 ml EtOH-d6-ban oldottam, majd az oldathoz közvetlenül
az NMR mérés előtt 13 ml 3.84 m/m %-os NaOEt-d5/EtOH-d6 oldatot adtam. Az epimerizációs

27. ábra. 10a (1’S,3S,6S) epimerizációja EtOH-d6-ban NaOEt-d5/EtOH-d6 bázis
hozzáadása után II (30 oC, 500 MHz).
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26. ábra. 10a (1’S,3S,6S) epimerizációja EtOH-d6-ban NaOEt-d5/EtOH-d6 bázis
hozzáadása után I (30 oC, 500 MHz).
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29. ábra. 10’a (1’R,3S,6S) epimerizációja EtOH-d6-ban NaOEt-d5/EtOH-d6 bázis
hozzáadása után II (30 oC, 500 MHz).

28. ábra. 10’a (1’R,3S,6S) epimerizációja EtOH-d6-ban NaOEt-d5/EtOH-d6 bázis
hozzáadása után I (30 oC, 500 MHz).
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folyamat időfüggését a 26. és 27. ábrán látható 1H NMR felvételek mutatják.
Az I. kísérlethez hasonlóan a bázis hozzáadása után a H-6 proton deutériumcseréjével
párhuzamosan gyorsan lezajlik a cisz®transz átalakulás. 15 perc alatt a kiindulási 1'S,3S,6S
izomer átalakul a megfelelő C-6 epimerré. A folyamat alatt azonban a H-1' proton is fokozatosan
deutériumra cserélődik, míg a H-3 proton intenzitása nem változik. További érdekesség, hogy a
molekula a deuterált etanolos közegben fokozatosan átésztereződik, vagyis az OEt-h5 csoport
OEt-d5 csoportra cserélődik ki. A H-1' proton deutériumcseréje a C-1' szénatom epimerizációját
jelzi, ami az 1'R,3S,6R izomer keletkezéséhez vezet. A folyamat végeredményeként az 1'R,3S,6R
és 1’S,3S,6R transz DKP epimerek egyensúlyi elegyét kapjuk.
5.4.1.3. Epimerizációs kísérlet III.
5 mg DKP-t (10’a: 1’R,3S,6S) 1 ml EtOH-d6-ban oldottam, majd az oldathoz közvetlenül
az NMR mérés előtt 13 ml 3.84 m/m %-os NaOEt-d5/EtOH-d6 oldatot adtam. Az epimerizációs
folyamat időfüggését az 28. és 29. ábrán látható 1H NMR felvételek mutatják.
Az epimerizációt az 1'R,3S,6S DKP-ból indítva a folyamat a II. kísérlettel analóg módon
zajlik le. A gyors cisz®transz átalakulás (a C-6 sztereocentrum inverziója) mellett
megfigyelhetjük a C-1' sztereocentrum valamivel lassabban epimerizációját. Tehát megint csak
két epimer, az 1'R,3S,6R és az 1'S,3S,6R transz DKP keletkezik. A kinetikus kontrollban
elsődlegesen keletkező 1'R,3S,6R izomer idővel fokozatosan a termodinamikailag stabilabb
1'S,3S,6R izomerré alakul (az egyensúlyi epimer arány eléréséig). A termodinamikai egyensúly
elérésével ugyanaz az epimer arány áll be, mint az előző kísérletben.
5.4.1.4. Összefoglalás és konklúziók
A II. és III. kísérletben megfigyelt epimerizációs folyamatok a következőképpen összegezhetők:
Mivel a C-6 epimerizáció gyorsabb, mint a C-1' epimerizáció, a kiindulási 1’S,3S,6S, ill.
1'R,3S,6S DKP-ok többsége a megfelelő C-6 epimerekké alakul. Elképzelhető azonban, hogy a
kiindulási cisz diketopiperazinok egy része előbb C-1' epimerizációt szenved, majd utána alakul
át a transz izomerré C-6 epimerizációval. A keletkező 1’S,3S,6R és 1'R,3S,6R izomerek között a
termodinamikai egyensúlynak megfelelő epimer arány közvetlen C-1' epimerizáción keresztül
állhat be. Az alkalmazott körülmények között az 1'S,3S,6R DKP a termodinamikailag stabilisabb
epimer. Az a tény, hogy kismértékű deutérium beépülést a H-3-as protonon is megfigyeltünk,
potenciálisan magában rejti a C-3-as sztereocentrum epimerizációjának lehetőségét. Számolnunk
kell tehát olyan izomerek megjelenésével, ahol a C-3 konfigurációja R. Természetesen az
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egyensúly itt is a transz izomerek irányába van eltolva. Ebben az összetett egyensúlyi
rendszerben tehát az 1'R,3R,6S és 1'S,3R,6S sztereoizomerek lassú keletkezése is elképzelhető.
Ezek azonban az elsődlegesen keletkező transz epimerek (1'S,3S,6R és 1'R,3S,6R) enantiomerjei,
ezért megjelenésük közvetlenül az NMR spektrumban nem észlelhető.
5.4.2. A sugárzási csillapítás diagnosztikája129
A mágneses magrezonancia elméletének egy jelentős része a Felix Bloch által felállított,
a makroszkopikus mágnesezettség időbeli változását leíró lineáris differenciálegyenlet
rendszeren alapszik.130 Ez az egyszerű lineáris modell azonban nem ad kielégítő leírást számos
olyan esetben (pl. erős skaláris csatolás, spin-lock tér, sugárzási csillapítás, stb), amikor a
mágnesezettség nemlineáris viselkedést mutat. A sugárzási csillapítás (radiation damping) fizikai
alapja a transzverzális mágnesezettség és a vevőtekercs közötti induktív csatolás. A csatolás
erőssége az eredő mágnesezettség vektor nagyságától és a vevőtekercs érzékenységétől (ún. Qfaktor) függ. Bár a jelenség első leírását Bloembergen és Pound már 1954-ben megadta,131 a
sugárzási csillapítás hatására jelentkező spektrális effektusok és méréstechnikai problémák csak
a közelmúltban kerültek a tudományos érdeklődés homlokterébe.132-142 Ennek hátterében
alapvetően a térerő és a mérőfejek érzékenységének folyamatos növekedése áll, ami az utóbbi
időben az induktív csatolás számottevő felerősödéséhez vezetett. Az irodalmi vizsgálatok
fókuszában főként ún. erősen csillapított rendszerek (a csillapítás karakterisztikus sebességi
állandója Rrd lényegesen nagyobb, mint 1/T2 és 1/T1) álltak (pl. intenzív oldószerjelek, nagyon
tömény oldatok), ahol a sugárzási csillapítás több spektrális jellemző alapján is felismerhető és
tanulmányozható. Az erős sugárzási csillapítás a következő spektrális jellemzőkkel társul:
1. Közel 180o-os pulzusszögeknél a transzverzális mágnesezettség kezdeti növekedése
miatt az FID jellegzetes emelkedő és eső profilt mutat.
2. A pulzusszög növekedésével (q0=0o®180o) a jelszélesség fokozatosan csökken.
3. A jelalak nem a megszokott Lorentz függvény és közel 180o-os pulzusszögeknél a jel
két oldalán tekintélyes oldalszárnyak jelentkeznek a központi csúcs fázisával
ellentétes fázisban.
4. A mérőfej szándékos elhangolásával, a Q-faktor és ennek következtében a spintekercs csatolás lecsökken, ami a jelszélesség csökkenését eredményezi.
5. A jelmagasság lineárisan arányos a pulzushosszal (a 0-180o tartományban).
6. Az inverzió-felépülés T1 kísérletekben az Mz mágnesezettség felépülése eltér az
exponenciális felépüléstől, és tipikus ún. ugrás (jumping) effektusokat mutat a mért
jelmagasságokban.143
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Munkánk során vizsgáltuk, hogy az erős sugárzási csillapítás hatására érzékeny spektrális
jellemzők (FID alakja, Fourier-transzformált jel alakja, jelmagasság-pulzusszög függvény alakja,
inverzió-felépülési görbék alakja, stb.) mennyiben alkalmasak a csillapítás mértékének
diagnosztikájára, különös tekintettel a gyenge sugárzási csillapítás esetére (Rrd összemérhető 1/T2
és 1/T1-vel).129
Megállapítottuk, hogy nagy térerő és érzékeny mérőfej esetén a gyenge sugárzási
csillapítás számottevő hatással lehet az „átlagos” koncentrációjú

minták

relaxációs

karakterisztikájára, míg a fenti spektrális jellemzők erre a hatásra érzéketlenek.
Megállapítottuk, hogy az

inverzió-felépülési görbékből

számított

T1-relaxációs

időállandók gyenge sugárzási csillapítás hatása esetén is pontosak maradnak. Ezzel szemben
kimutattuk, hogy 90o-os pulzus után a visszaépülés sebessége még igen gyenge csillapítás esetén
is jelentősen gyorsabb, mint amit tiszta T1 relaxáció esetén várnánk.
Mérési módszert (RADDSY – „Radiation Damping Difference Spectroscopy”)
fejlesztettem ki a gyenge sugárzási csillapítás kimutatására. A RADDSY módszernek a sugárzási
csillapítás kimutatására használt korábbi módszerekkel szembeni előnye, hogy a gyenge
csillapítás jelenlétét sokkal érzékenyebben képes detektálni.
Az alábbiakban a sugárzási csillapítás elméleti hátterét, a sugárzási csillapításnak a
Fourier-transzformált jelalakra gyakorolt hatását, a 180o-os és a 90o-os pulzus utáni z irányú
felépülés közötti különbséget, valamint a RADDSY mérési módszert foglalom össze. A
sugárzási csillapítás hatásának kísérleti vizsgálatára DMSO-d6-ban oldott kloroform szinglett
rezonanciajelét használtuk. Az NMR méréseket Varian INOVATM spektrométeren 1H 300 MHzen, Varian 5-mm 1H{15N-31P} PFG Indirect · nmrTM mérőfejen végeztük álló mintán.
5.4.2.1.

A sugárzási csillapítás elméleti háttere
Tekintsünk

egyfajta

spint,

aminek

termikus-egyensúlyi

eredő

makroszkopikus

mágnesezettsége M0 a külső statikus mágneses tér B0 irányába (z tengely) mutat. Valamely
perturbációt követően M0 a z tengely körül a Larmor frekvenciával w0 =gB0 precesszál a K0 = gM0 ´
B0 forgatónyomaték hatása alatt. Az eseményeket a magprecesszióval azonos módon, a z tengely
körül w1 = w0 körfrekvenciával forgó koordinátarendszerben szemléljük. Egy rezonáns („onrezonancia”) rádiófrekvenciás (rf) pulzus alkalmazása, vagyis a +x’ tengely irányában
mozdulatlannak feltételezett B1 tér K1 = gM0 ´ B1 forgatónyomatékot generál, amely az M0 vektort
q0 szöggel kimozdítja a z,y’ síkban. A pulzus M y ' = M 0 × sin(q 0 ) nagyságú transzverzális
mágnesezettség komponenst hoz létre (lásd 30(a). ábra), ahol feltételeztük, hogy 90o < q0 < 180o. (A
sugárzási csillapítás irodalmával,131-142 összhangban a balkéz szabályt144,145 alkalmazzuk az M´B
vektori szorzat irányának definiálására.) A pulzust követően a Lenz törvény értelmében a
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transzverzális mágnesezettség vektor My’ a vevőtekercsben ún. sugárzási csillapítás teret Brd
generál, amelynek nagysága Brd arányos M y ' -vel. Kihangolt vevőtekercs esetén a Brd tér fázisa 90oval van lemaradva az My’ vektor fázisához képest, ezért Brd a –x’ irányba mutat. A sugárzási
csillapítás tere Krd = gM0 ´ Brd forgatónyomatékot fejt ki M0-ra, aminek következtében az M0 vektor
a z tengely irányába hajlik vissza úgy, hogy a q szög a kezdeti q0 értékről fokozatosan nullára
csökken. Feltéve, hogy a transzverzális és longitudinális relaxáció elhanyagolható, vagyis M0
hossza nem változik a folyamat alatt, úgy a visszahajlást az alábbi differenciálegyenlet [5] írja le:
sin q
dq
= gBrd (q ) = - 0
dt
Trd

[5]

ahol Trd0 a sugárzási csillapítás karakterisztikus időállandója.146 (Megjegyzendő, hogy a “ Trd0 ”
jelölést alkalmazzuk az általánosan elfogadott “ Trd ” jelölés helyett, aminek oka alább található.)

a

z

b

z

Krd

z

c

M0
Brd ~ My'

q0

q
y'

My'

x'

x'

Krd

Brd

M0

My'

q

Brd
My'

y'

y'

x'

M0
Krd ~ M x Brd
0

30. ábra. A sugárzási csillapítás folyamatában résztvevő különféle vektorok a forgó
koordinátarendszerben nézve.
A folyamat „öncsillapító” abban az értelemben, hogy amint M0 a z tengelyhez közelít, úgy a Brd-t
létrehozó mágnesezettség komponens My’, és így a Krd forgatónyomaték fokozatosan nullává válik
(lásd 30(b,c). ábra).
Az Abragam által megadott egyenletek146 egyszerű átrendezésével kifejezhetjük (kihangolt
tekercs esetén) az M y ' és Brd közötti kapcsolatot [6].
Brd = -

ahol
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2Â
M y'
g
Â=

[6]

1
= 2pQg = konstans.
T M0
0
rd

[7]

A sugárzási csillapítás jelensége leírható a Bloch egyenletek sugárzási csillapítási tagokkal
kibővített formájával [8].147,148 (Ismét megjegyzendő, hogy a gerjesztő B1 tér az w1 körfrekvenciával
forgó koordinátarendszer +x’ tengelyének irányába mutat.)

dM x '
M
= - (w 1 - w 0 ) M y ' - *x ' - Â M x ' M z
dt
T2
dM y '
dt

= (w 1 - w 0 ) M x ' + gB1 M z -

M y'
T2*

- ÂM y' M z

[8]

dM z
M - M0
= -gB1 M y ' - z
+ Â ( M x2' + M y2' )
dt
T1
ahol T1 és T2* a longitudinális és transzverzális (látszólagos) relaxációs idők.
A [8]-As egyenletrendszer analitikus formában csak akkor oldható meg, ha vagy a sugárzási
csillapítás, vagy a relaxációs tagok elhanyagolhatók.148,149 Ezért a sugárzási csillapítás általános
esetét a [8]-as egyenletrendszernek a Runge-Kutta módszerrel végzett numerikus integrálásával
vizsgáltuk.150
Érdemes röviden elidőzni az Â és Trd0 tagok jelentésén. A [6]-os egyenlet értelmében az Â
konstans teremti meg a kapcsolatot M y' és Brd között. Feltéve, hogy a minta teljesen kitölti a
kihangolt tekercs aktív tartományát, úgy az Â konstans az adott mérőfej specifikus jellemzője,
mivel Â csak a mérőfej Q-faktorától és a mért mag g giromágneses állandójától függ. A mintát az
eredeti koncentráció felére hígítva M0 szintén a felére csökken, és mivel Â-nek egy adott mérőfejet
tekintve a [7]-es egyenlet értelmében állandónak kell maradnia, így Trd0 értéknek kétszeresére kell
nőnie. Tehát Trd0 nagysága függ a koncentrációtól. Továbbá, amennyiben a normál relaxációs
folyamatok hatása az eredő makroszkopikus mágnesezettség vektor M hosszát tekintve nem
elhanyagolható (vagyis M hossza változik egy adott folyamat során), úgy bármely pillanatban a Krd
forgatónyomaték

természetesen

nem

M0-ra,

hanem

M-re

fog

hatni

(ahol

M = ( M x2' + M y2' + M z2 )1/ 2 )! Ebből adódóan az [5]-ös egyenletben “ Trd0 ”-t ki kell cserélni “ Trd ”-re,
tükrözendő a tényt, hogy a sugárzási csillapítás időállandója tulajdonképpen változik a folyamat
megfigyelésének ideje alatt.
Ezért a [3]-as egyenlet általánosabb formában a következőképpen irható [9]:
Â=

1
1
=
T M 0 Trd M
0
rd

[9]

Tehát a “ Trd0 ” és “ Trd ” jelölések megkülönböztetése azt hivatott jelezni, hogy a sugárzási
csillapítás időállandója a termikus-egyensúlyi eredő makroszkopikus mágnesezettségre M0, vagy
egy adott folyamat során változó nagyságú eredő makroszkopikus mágnesezettségre M vonatkozik.
Nyilvánvalóan egy adott fej (egy adott Â érték) esetében, a rendszer által tapasztalt sugárzási
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csillapítás mértéke célszerűen csak a Trd0 értékkel jellemezhető, ami nem más mint a rendszer
sugárzási csillapítási időállandója, habár ezt az irodalomban általában “ Trd ”-vel jelölik.
A sugárzási csillapítás különféle hatásainak vizsgálata céljából a [8]-as egyenletrendszer numerikus
integrálását két lépcsőben végeztük el: Először a pulzus hatását számítottuk ki (ebben az esetben a
T2*-t, T1-t és Trd0 -t tartalmazó tagokat nyugodtan elhanyagolhatjuk, mivel a releváns relaxációs és
csillapítási folyamatok hatása elhanyagolható a kemény rf pulzus ms-os időskáláján). Ezután a gB1-t
tartalmazó tagokat kihagyva, a pulzus utáni evolúciót számítottuk ki a FID periódus ideje alatt
különféle T2*, T1 és Trd0 értékek esetén.
Mivel Brd-t a transzverzális mágnesezettség hozza létre, intuitíve nyilvánvaló, hogy a
sugárzási csillapítás hatása a Trd0 « T2* feltétel esetén lesz a legnagyobb. Kevésbé nyilvánvaló
azonban, hogy nemcsak T2* és Trd0 relatív nagyságát kell figyelembe venni, hanem azoknak a T1
időskálához való viszonyát is. Ez abból a tényből következik, hogy a [8]-as egyenletben a
longitudinális és transzverzális mágnesezettségek a sugárzási csillapítási tagok miatt csatolódnak,
ellentétben az elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetével, amikor az rf pulzust követően a
longitudinális és transzverzális mágnesezettségek egymástól függetlenül változnak, és a
transzverzális mágnesezettség a T1 értékétől függetlenül exponenciálisan cseng le kizárólag a T2*
időállandó szerint. (T1 és T2 természetesen továbbra is összefügg egymással abban az értelemben,
hogy a spin-állapotok élettartamát megszabva, a T1 relaxáció egyben T2 relaxációt is okoz, ami
megfordítva nem igaz.151) Például, ha Trd0 és T2* összemérhetők egymással, de a T1 relaxáció
mindkettőnél sokkal lassabb, úgy a sugárzási csillapítás hatásának mértéke kizárólag a sugárzási
csillapítás és a transzverzális relaxáció egymáshoz viszonyított arányától függ. Ellenben, ha
feltételezzük, hogy T2* azonos, mint az előbb, de a Trd0 ,

T2* és T1 időskálák egymással

összemérhetők, úgy a T1 relaxáció szintén részt vesz a folyamat egészében: gyorsabb T1 relaxáció a
csatolási tagokon keresztül felgyorsítja a transzverzális mágnesezettség lecsengését.
A CHCl3 tesztminta esetében a kis pulzusszög mellet kihangolt mérőfejen mért jelszélesség
*
( Dn 1kihangolt
/ 2 (q 0 ® 0 ) = 1 / p T2 + 1 / p Trd ), és a szándékosan elhangolt mérőfejen (ahol a sugárzási csillapítás

elhanyagolható

mértékű)

mért

jelszélesség

= 1 / pT2* )
( Dn 1elhangolt
/2

összehasonlításának

módszerével146,152 a következő értékeket kaptuk: Trd0 = 1.4 s és T2* = 0.28 s. T1 értékét inverziófelépülés kísérletekből határoztuk meg (T1 = 10 s). Ezeket az értékeket használtuk kiindulási
paraméterekként a [8]-as egyenleteken alapuló szimulációk jelentős részében.
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31. ábra. Az My’, Mz komponensek [4]-es egyenlet alapján számított időbeli változása
(t=0 ® 4 s), valamint az Mz-My’ fázisportré q0 = 160o-os on-rezonancia pulzust (w1 = w0)
követően T2* = 0.28 s és Trd0 =100 s (a) - 0.04 s (e) paraméterek mellett. A longitudinális
relaxációs idő T1 =1 s (szaggatott vonal) vagy 10 s (folyamatos vonal). (d,e) Amikor a
sugárzási csillapítás relatíve erős, a mágnesezettség komponensek evolúciója két
határozottan elkülönülő időskálán zajlik: az egyiket a gyors („dash” – „vágta”) sugárzási
csillapítás uralja, a másikat a lassabb („walk” - „séta”) T1 relaxáció irányítja. A
frekvencia-dimenziójú jelalakot mutató belső ábrát az My’(t) függvény Fouriertranszformációjával kaptuk.
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5.4.2.2. A sugárzási csillapítás osztályozása
A mágnesezettség viselkedésének vizsgálata céljából célszerű a sugárzási csillapítás
hatékonyságát tág értelemben osztályozni a Trd0 , T1 és T2* állandók relatív értékei szerint. A 31.
ábra az My’, Mz mágnesezettség komponenseknek a forgó koordináta rendszerben (w1 = w0)
számított időbeli változását, valamint az Mz-My’ fázisportrét mutatja q0 = 160o-os pulzust
követően T2* = 0.28 s, T1 = 1 s vagy 10 s és Trd0 =100 s-tól 0.04 s-ig paraméterek mellett. Az
alábbi eseteket különböztethetjük meg:
A eset (T2* < T1 « Trd0 ) és A’ eset (T2* « T1, Trd0 ) – 31(a). ábra: a sugárzási csillapítás
lényegében elhanyagolhatóan gyenge, My’ exponenciálisan cseng le T2* időálladóval a T1 értékétől
függetlenül.
B eset (T2* < Trd0 < T1) és B’ eset (T2* < Trd0 « T1) - 31(b). ábra: a rendszer gyengén
csillapított. My’ lecsengése már nem elsőrendű folyamat, és függeni kezd a T1 értékétől is: hosszabb
T1 mellett (B’ eset) a sugárzási csillapítás hatékonyabb, mint rövidebb T1 esetén (B eset). A gyenge
sugárzási csillapítás nehezen detektálható az Mz visszaépülési görbe alakjában, de visszaépülés
sebessége láthatóan megnőtt, különösen a B’ esetben, ahol 4 s után Mz nagyobb mértékben épült
vissza, mint az A’ esetben.
C eset ( Trd0 < T2* < T1) és C’ eset ( Trd0 < T2* « T1) - 31(c). ábra: a sugárzási csillapítás
méréskelten erős, a C’ esetben a hatás szintén erősebb, mint a C esetben. My’ lecsengési profiljában
a C és C’ közötti különbség szembetűnővé válik. A C’ esetben a kezdeti periódusban, amikor a
sugárzási csillapítás aktív, a gyorsabb felépülés miatt az Mz visszaépülési görbe láthatóan eltér a
tiszta exponenciálistól. Ez a periódus szintén tisztán azonosítható az Mz-My’ fázisportréban.
D eset ( Trd0 « T2* < T1) és D’ eset ( Trd0 « T2* « T1) - 31(d,e). ábra: a rendszer jelentősen
csillapított, és a mágnesezettség komponensek evolúciója két határozottan elkülönülő időskálán
zajlik: az egyiket a gyors („dash” – „vágta”) sugárzási csillapítás uralja, a másikat a lassabb („walk”
- „séta”) T1 relaxáció irányítja. My’ az időben egy kezdeti növekvő majd azt követő csökkenő
jelleget mutat. A „vágta” periódus alatt a relaxáció hatása csekély, és ezért a D és D’ közötti
különbég kezd eltűnni (lásd 31(d,e) ábra). Határesetben, amikor a sugárzási csillapítás olyan erős,
hogy a relaxáció teljesen elhanyagolható, a „séta” periódus hiányzik, és My’ evolúciója hiperbolikus
szekáns függvénnyel írható le.142 Ezt az esetet hívjuk erős csillapításnak, amely a jelen diszkussziót
tekintve a jelentős csillapítás határesetének tekinthető.
Összefoglalva a fenti szempontokat, gyenge csillapítás esetén az Mz visszaépülési sebesség
felgyorsul (az elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetéhez képest), de My’ még midig
exponenciális függvény szerint változik. Gyenge csillapítás előfordulásához rövid T1 idők
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esetén Trd0 -nak közelebb kell lennie T2*-hoz, mint hosszú T1 esetén. Mérsékelten erős csillapítás
esetén az Mz-visszaépülés felgyorsulása mellett a transzverzális komponens kezd eltérni az
exponenciális lecsengéstől, de még nem mutatja a kezdeti növekedést, ami a jelentősen csillapított
rendszerek jellemzője. A jelentősen csillapított és az erős csillapítás közötti átmenet feltétele, hogy
Trd0 sokkal kisebb legyen, mint T2* (T2* = 0.28 s mellett az erős csillapítást, vagyis a „séta” periódus
teljes hiányát Trd0 ≈ 0.01 s esetén érjük el). Hasonlóképpen, a mérsékelten erős és az
elhanyagolhatóan gyenge esetek közötti átment akkor jön létre, ha Trd0 sokkal hosszabb, mint T2*; az
Mz mágnesezettség egyensúlyi állapotba történő visszaépülésének felgyorsulása relatíve hosszú Trd0
időknél is érződik.
Habár ez az osztályozás számos tekintetben hasznosnak bizonyul, azonban hátránya, hogy
az egyes kategóriák közötti határvonalak elég diffúzak, pl. nehéz besorolni olyan eseteket, amelyek
a mérsékelten erős és a jelentősen csillapított rendszerek átmeneti területére esnek.
5.4.2.3. A jelalak
Fontos az My’(t) függvény (FID) Fourier transzformációjával nyerhető sugárzási
csillapítással terhelt jelalakjának kérdése. Ezt a területet erősen csillapított rendszerek esetében Mao
és munkatársai részletesen tanulmányozták.153-155 Elhanyagolhatóan gyenge sugárzási csillapítás
esetében a jelalak a megszokott Lorentz görbe, azonban erős csillapítás esetén a
frekvenciatartománybeli jel egy komplex függvény, amelynek jellemzői a pulzusszögtől q0 is
függenek. A sugárzási csillapítással terhelt jelalak vizsgálata szempontjából kulcsfontosságú, hogy a
Fouier transzformáció elmélete szerint egy jel területe az egyik dimenzióban azonos a jel
intenzitásával az ellenkező dimenzióban.156 Ezt az általános alapszabályt leggyakrabban azzal a
közismert relációval azonosítják, amely szerint a FID első idő dimenziójú pontja M yt=' 0 a Fourier
transzformált jel F(w) integrál területét (A) határozza meg:
¥

A=

1
F (w )dw = M yt =' 0 = M 0 sinq 0
ò
p -¥

[10] .

Kevésbé szokványosan, amikor a szabályt visszafelé alkalmazzuk, az összefüggés a következő
formát ölti:
¥

H = F w =w 0 = ò M y ' (t )dt

[11] .

0

ahol H jelöli a jel magasságát az w = w0 frekvenciánál. A [11]-es egyenlet szerint a FID alatti terület
meghatározza jelmagasságot a frekvencia dimenzióban. Levezethető, hogy elhanyagolhatóan
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M y ' ( t ) = M yt=' 0 e - t /T2 egyenlet szerint, úgy a terület M yt=' 0T2* .

Ily módon csillapítástól mentes Lorentz-jel (L) esetén a jelmagasság HL:
H L = M 0T2* sin q 0

[12] .

A és HL a pulzusszögtől a jól ismert szinuszos függvény szerint függenek. Megjegyzendő,
hogy a [10]-es egyenlet bármilyen fokú sugárzási csillapítás esetén érvényes, mivel a FID első
pontja M yt=' 0 független az M y' ( t ) evolúciójától. Azonban a [11]-es egyenlet tekintetében a helyzet
bonyolultabbá válik, amennyiben a jel a sugárzási csillapítással terhelt. Kiindulási pontként
tekintsük azt az esetet, ahol q0 = 160o, amint azt szimulációkban használtuk (31. ábra). Minden
esetben a frekvencia-tartománybeli valós jelek (belső ábra) alatti terület azonos. Azonban a FID
alatti terület attól is függ, hogy a sugárzási csillapítás mennyire hatékony. Ebben a tekintetben a
sugárzási csillapítás két ellentétes hatást gyakorol: Egyrészről felgyorsítja az My’ komponens
lecsengését, ami a FID alatti területet csökkenti. Másrészről, a sugárzási csillapítás My’ kezdeti
növekedését idézi elő, ami a FID alatti területet növelni igyekszik. Az eredő hatás a két kompetitív
folyamat kimenetelétől függ. Gyenge és mérsékelten erős csillapítás esetén a FID területét növelő
hatás a jelentősebb, (31(b,c). ábra), ezért a jelmagasság a csillapítás mentes esethez képes növekszik
(31(a). ábra). Mivel a frekvencia-dimenziójú jel alatti terület A független a csillapítás mértékétől,
ezért a rezonanciajel szélessége csökken. Amint a jelentősen csillapított esettől az erős csillapítás
irányába haladunk (31(d,e). ábra) úgy a FID alatti területet csökkentő hatás kezd fokozatosan
felülkerekedni, így a jelmagasság csökken. Megjegyzendő, hogy a 31(e). ábrán a FID alatti terület
megközelítőleg azonos, mint a 31(a) ábrán; mindkét esetben a frekvencia-dimenziójú jeleknek
azonos a magassága és a területe. Azonban a jelentősen csillapított FID esetében a FID
megfigyelhetőségének időtartama sokkal korlátozottabb (gyorsabban lecseng), következésképpen a
Fourier-transzformált jel kiszélesedik az elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetéhez képest (vö. a
Heisenberg-féle határozatlansági relációval). A jel ebben az esetben negatív oldalszárnyakat mutat,
ami a jelentősen csillapított rendszerek jellemzője, amikor a pulzusszög q0 közel 180o-os. Mivel a
jelmagasságok a 31(a,e) esetekben gyakorlatilag azonosak, a 31(e). ábrán megfigyelhető negatív
oldalszárnyak hivatottak kompenzálni jel központi részének kiszélesedését, hogy teljes jel alatti
terület az elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetével (31(a). ábra) azonos maradjon.
A jelmagasságnak a pulzushossztól való függése szempontjából, szemléletes összehasonlítani két
pulzust, ahol 0o < q0 < 90o és 90o < q0 < 180o, és amelyek azonos My’ komponenst generálnak.
Például a q0 = 45o-os pulzus és a q0 = 135o–os pulzus összehasonlítása elhanyagolhatóan gyenge és
erős sugárzási csillapítás esetén (mind a négy M yt=' 0 érték és így a frekvencia-dimenziójú jel alatti
terület azonos), amint az a 32. ábrán látható. Elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetén mindkét
pulzus azonos Fourier-transzformált jelet eredményez, mivel a megfelelő FID-ek lecsengési
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sebessége azonos. Az egyensúlyi helyzetbe való gyorsabb visszatérés miatt az erős csillapítás
esetében a rezonanciajelek szélesebbek, mint az elhanyagolhatóan gyenge csillapítás esetén. Mao és
munkatársai kimutatták,153-155 hogy erősen csillapított rendszerek esetén, ahol az M0 vektor hossza
állandó a z tengelyhez történő visszatérés során, a FID alatti terület arányos az M0 vektor
végpontjának a z,y’ síkban leírt görbe alatti területtel. Ez rögtön érthetővé teszi, hogy a q0 = 135o-os
pulzus esetében a jelmagasság nagyobb (és így a jelszélesség kisebb) kell legyen, mint a q0 = 45o-os
pulzus esetén. (Megjegyzendő, hogy a jelmagasság és az M0 vektor által bejárt terület közötti
összefüggés csak erős csillapítás esetén érvényes, egyébként adott q0 és T2* értékek esetén az M0
vektor trajektóriája függ a T1 értékétől is, ellenben a jelalak függése elhanyagolható- lásd 32. ábra).
Amint azt Mao és munkatársai kimutatták, erős csillapítás esetén a frekvencia-dimenziójú
jelmagasság Hrd a 0o < q0 < 180o tartományban a pulzusszög lineáris függvénye [13] (szemben a
[12]-as egyenlet szinuszos függvényével).
Hrd = M0 Trd0 q0

[13].

elhanyagolhatóan
gyenge csillapítás
T2* < T1 « Trd0

z

er ős csillapítás
Trd0 « T2* , T1
z

FT

FT

q0 =
M0

õ

M0
y’

y’
M y’t = 0 = M 0 sin q 0

M y’t = 0 = M 0 sin q 0
z

õ

z

FT

FT

õ

õ

y’
M0

y’
M0

32. ábra. Az M0 vektor visszaépülésének trajektóriája q0 = 45o és 135o-os pulzust követően

(mindkét esetben M yt=' 0 értéke azonos) elhanyagolhatóan gyenge és erősen csillapított
rendszerek esetén. A megfelelő jelalakokat az My’-t függvény Fourier transzformációjával
kaptuk. Erős csillapítás esetén a jelmagasság az M0 vektor végpontja által leírt görbe alatti
területtel arányos.
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33. ábra. Különböző mértékben csillapított on-rezonancia FID-ek, és a megfelelő

Fourier-transzformált jelalakok q0 = 1.2o, 90o és 178.8o pulzusszögek esetén. (A q0 =
1.2o és q0 = 178.8o szögeknél a FID a kezdőpontjai M yt=' 0 azonosak.)
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Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a Fourier-transzformált jelalak mennyiben alkalmas a
gyenge sugárzási csillapítás kimutatására. A 33. ábra különböző mértékben csillapított rezonáns
FID-eket, és a megfelelő Fourier-transzformált jelalakokat mutatja q0 = 1.2o, 90o és 178.8o
pulzusszöggek esetén. Megjegyzendő, hogy a q0 = 1.2o és q0 = 178.8o esetén a FID kezdőpontjai
azonosak, mivel sin(1.2o) = sin(178.8o). Ennek megfelelően elhanyagolhatóan gyenge csillapítás
esetén a frekvencia-dimenziójú jelek (fekete vonal) azonosak és alakjuk T1-független. A következő
megállapítások vonhatók le: a) Általánosan igaz, hogy a jelalak önmagában nem jellemző a
gyenge sugárzási csillapítás jelenlétére (B és B’ esetek – piros vonal). b) A 90o-os megfigyelő
pulzussal kapható jelalak alapján a gyenge és a mérsékelten erős sugárzási csillapítás egyike sem
ismerhető fel. c) Gyenge/mérsékelten erős csillapítás esetén a q0 szög közel 180o-ig történő
növekedésével a jelszélesség csökken, de ez a változás, a nem-Lorentz oldalszárnyak
megjelenésének következtében, csak a Trd0 < T2* « T1 (C’ eset – kék vonal, T1 = 10 s) esetben
feltűnő, azonban a Trd0 < T2* < T1 (C eset- kék vonal line, T1 = 1 s) esetben nem szembetűnő.
Gyenge csillapítás esetén a kis pulzusszög és a közel 180o-os pulzusszög mellett mérhető
jelszélesség különbség 0.1 Hz nagyságrendben mozog; ennek a kis különbségnek a megbízható
mérése készülék-specifikus kérdés. d) A mérőfej elhangolása csak a C’ esetben okoz feltűnő
változást a jelalakban közel 180o-os pulzusszög esetén (a jelmagasság csökkenése és a jelszélesség
növekedése várható). Mindazonáltal a kihangolt és elhangolt mérőfejeknél mérhető jelszélesség
összefüggés146,157

elhangolt
Dn 1kihangolt
= DDn 1 / 2 = 1 / pTrd
/ 2 (q 0 ® 0 ) - Dn 1 / 2

alapján a B’-típusú rendszerek

esetében, ha Trd0 kellőképpen közel van T2*-hoz (mint az általunk vizsgált CHCl3 minta esetén) a
sugárzási csillapítás detektálása és erősségének becslése olymértékben lehetséges, amilyen pontosan
a

Trd0

növekedésével

gyorsan

csökkenő

és

néhány

tized

Hz-es

jelszélesség

különbség DDn1/2 mérhető. Ebből a szempontból megjegyzendő, hogy a modern NMR rendszerek
esetében a perc nagyságrendű időskálán előforduló instrumentális instabilitások miatt a mért
félértékszélességben általánosan közel 0.05 Hz-es fluktuációk figyelhetők meg. Például DDn1/2 »
0.2 Hz és » 0.1 Hz jelszélesség különbség megfelel Trd0 » 1.6 s and » 3.2 s-nak, továbbá ahogy Trd0
növekszik T2*-hoz képest, úgy csökken a módszer kvalitatív és kvantitatív megbízhatósága.
Mindazonáltal a gyenge sugárzási csillapítás kimutatása tekintetében a DDn1/2 érték mérése tűnik az
egyetlen hasznosan alkalmazható módszernek (a kihangolt mérőfejen kis pulzusszögnél és a közel
180o-os pulzusszögnél mért jelszélességek összehasonlítása mellett) azok között a spektrális
jellemzők között, amelyek az erős sugárzási csillapítás kimutatására alkalmasak (lásd bevezető
5.4.2. pont).
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34. ábra. Az Mz(t) mágnesezettség időbeli (t) változása q0 = 178.8o-os pulzus (a,c) és
q0 = 90o pulzus (b,d) után különböző mértékű csillapítás esetén. Az inverzió

visszaépülés görbe csak akkor tér el a normális T1-vezérelt exponenciális felépüléstől,
ha Trd0 jelentősen rövidebbé válik, mint T2*. Hosszú T1 (c) esetén a hatás nagyobb, mint
rövid T1 esetén (a), ahol még a jelentősen csillapított rendszerek is csak elhanyagolható
mértékű eltérést mutatnak. Mivel a 90o-os pulzust követően a visszaépülés nagy
transzverzális mágnesezettség komponens mellett kezdődik, az Mz(t) visszaépülési
görbe sokkal érzékenyebbé válik a sugárzási csillapítás jelenlétére (b,d).
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5.4.2.4. Termalizáció 90o-os és 180o-os pulzus után
A nem-szelektív T1 relaxációs idők meghatározását, számos mérési lehetőség közül,158
leggyakrabban

a

180o-t-90o-FID

inverzió-visszatérés

kísérlettel

végzik.

Ebben

a

pulzusszekvenciában az Mz mágnesezettségnek a 180o-os pulzust követő z irányú visszaépülési
folyamatát a termalizációs idő t meghatározott pillanataiban alkalmazott 90o-os kiolvasó pulzussal
követik. Gyakorlatban az inverziós pulzus soha sem pontosan 180o-os, és ezért a pulzussal
létrehozott kis transzverzális komponens beindíthatja a sugárzási csillapítás hatására történő
visszaépülést a mérni kívánt T1-visszaépülés mellett. Ez felveti annak a kérdését, hogy a sugárzási
csillapítás milyen erős hatással van a T1 mérésekre, és ez a hatás milyen mértékben hasznosítható,
mint a sugárzási csillapítás indikátora?
A kérdés megválaszolásához először tekintsük az elméleti Mz(t) visszaépülési görbéket
178.8o-os inverziós pulzus után különböző mértékben csillapított rendszerek esetében - 34(a,c).
ábra. Amint az intuitíve is várható a közel-180o-Mz(t) visszaépülési görbék eléggé érzéketlenek a
sugárzási csillapításra, különösen rövid T1 értékek esetén (34(a). ábra), mivel a közel-180o-os
pulzussal létrehozott kis My’ komponens relatíve gyorsan elhal a T2* folyamat hatására. Ezért az
erős csillapítás kivételével a kis My’ komponens nem lesz eléggé hatékony forrás a sugárzási
csillapítás kifejlődéséhez.
Exponenciális visszaépülés esetén a zéro-átmenet pontja tnull, ahol Mz(tnull) = 0, megadja T1
értékét a jól ismert T1=tnull/ln2 összefüggés alapján (tnull » 0.7 s és tnull » 7 s, ha T1 = 1 s és T1 = 10
s). Rövid T1 értékek esetén még a jelentősen csillapított rendszerek sem okoznak számottevő
változást tnull értékében. Hosszú T1 értékek esetén atnull érték eltolódása, ami egy „vágta”-„séta”
típusú visszaépülés formájában jelentkezik, valamivel érzékenyebb a sugárzási csillapítás hatására,
de gyenge csillapítás esetében a visszaépülési görbe továbbra is gyakorlatilag a T1 relaxációnak
megfelelő exponenciális függvényt követi. Tehát a 180o-t-90o-FID inverzió-visszatérés kísérlettel
mért T1 értékek még mérsékelten erős csillapítás esetén is pontosak maradnak.
Ezzel szemben a 34(b,d) ábrák a 90o-os pulzust követő z irányú visszaépülési görbéket
mutatják. Ebben az esetben az My’ komponens nagy és tovább él a mágnesezettséget csökkentő T2*
folyamat ideje alatt, így sokkal hatásosabban képes a sugárzási csillapítás folyamatát beindítani, ami
az Mz mágnesezettség gyorsabb visszaépülését eredményezi. Ennek következtében a 90o-Mz(t)
visszaépülési görbék érzékennyé válnak még igen gyenge csillapítás hatására is.
5.4.2.5. RADDSY - Sugárzási csillapítás differencia spektroszkópia
Vizsgálataink szerint a FID alakja, a Fourier-transzformált jel alakja, a jelmagasságpulzusszög függvény, és a 180o-os pulzus utáni visszaépülési görbe alakja nem alkalmas a gyenge
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sugárzási csillapítás kimutatására.129 Az 5.4.2.4. pontban tárgyaltak értelmében viszont közel-90o-os
pulzus után a kezdeti gyors visszaépülési szakasz miatt az Mz mágnesezettség termalizációs ideje
jelentősen lerövidül a tiszta T1 relaxációhoz képest, még olyan esetekben is amikor Trd0 egy
nagyságrenddel hosszabb, mint T2*. Ez a felgyorsult termalizációs folyamat még szemléletesebben
látható a 35. ábrán, ahol az elhanyagolhatóan gyenge sugárzási csillapítású Mz mágnesezettség 90oos pulzus utáni visszaépülési görbéjét kivontuk a gyenge sugárzási csillapítású Mz* mágnesezettség
visszaépülési görbéjéből. Alapvetően az Mz visszaépülés kezdeti felgyorsulása tekinthető a gyenge
csillapítás legérzékenyebb indikátorának.

7

Mz*= M0=100 ¬Trd0=100 s
Trd0=2 s

Mz*-Mz

T1=1 s
T2*=0.28 s

90o-t
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Trd0=16 s
1

t(s)

0
7

T1=10 s
T2*=0.28 s

Trd0=2 s

90o-t
B’

Trd0=4 s

Mz*-Mz

Trd0=16 s
0

t(s)

1

35. ábra. Elhanyagolhatóan gyengén csillapított ( Trd0 = 100 s) Mz mágnesezettség és

gyengén csillapított ( Trd0 = 2 s, 4 s, 16 s) Mz* mágnesezettség 90o-os pulzust követő
visszaépülési görbéi közötti számított különbség B és B’ típusú rendszereknél. Az
Mz mágnesezettség visszaépülésének kezdeti felgyorsulása tekinthető a gyenge
sugárzási csillapítás legérzékenyebb indikátorának.
Az effektus megfigyeléséhez egy adott rezonanciajel tekintetében meg kell tudnunk mérni
az Mz(t) és Mz*(t) görbéket. Kézenfekvő lehetőségnek tűnik az Mz(t) görbét adó
„preszaturáció-t-90o-FID” szekvenciával és az Mz*(t) görbét adó „90o-t-90o-FID” szekvenciával
kapott eredmények összehasonlítása. Ennek a megközelítésnek egyik nehézsége, hogy leginkább a
felépülés kezdeti szakaszára vagyunk kíváncsiak, ahol az Mz*(t) - Mz(t) különbség a legnagyobb
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(35. ábra). Azonban a „90o-t-90o-FID” szekvencia estén rövid t értékek mellett az első pulzus
által létrehozott transzverzális mágnesezettség a második pulzus idejéig még nem cseng le, ami nem
kívánt fázis és intenzitás problémákat, valamint visszhang jelenségeket okoz.159 Továbbá azt
figyeltük meg, hogy a „preszaturáció-t-90o-FID” szekvencia esetén a preszaturáció alkalmazása a
besugárzási időtől, a besugárzási teljesítménytől és t értékétől függően valamilyen mértékben
megváltoztatja a pw90 értéket. Ezért a gyakorlatban ez a megközelítés nem alkalmas az Mz*(t) és
Mz(t) görbék megbízható összehasonlítására. Alternatív módszerként a #1-és és #2-es típusú
pulzusszekvenciákat javasoltuk:
#1: 90o-t-G-90o-FID (sugárzási csillapítással terhelt evolúció at idő alatt)
#2: 90o-G-t-90o-FID (sugárzási csillapítástól mentes evolúció at idő alatt).
Az

#1-es

szekvenciában

az

90o-os

első

pulzus

utáni

evolúció

az M zt =0 = 0 , M ty'= 0 = M 0 feltétellel kezdődik, és a t idő alatt a sugárzási csillapítás kifejtheti hatását
a mágnesezettségre. A t idő eltelte után közvetlenül a kiolvasó pulzus előtt alkalmazott z irányú
gradiens G elpusztít („szétfázisol”) minden transzverzális mágnesezettséget, ami a T2* folyamat
során még nem csengett le. A sugárzási csillapítással terhelt Mz*(t) felépülési görbét a t evolúciós
idő megfelelő inkrementálásával és a második kiolvasó 90o-os pulzussal kapjuk meg. A #2-es
szekvenciában az első pulzussal létrehozott transzverzális mágnesezettséget az alkalmazott erős z
irányú

gradiens

G

azonnal

eliminálja.

A

t

idő

alatti

visszaépülés

kezdeti

feltétele M zt =0 = 0 , M ty'= 0 = 0 lesz, ami a sugárzási csillapítástól mentes Mz(t) felépülési görbe
megfigyelését teszi lehetővé. Az Mz*(t) és Mz(t) felépülési görbék közötti különbség várhatóan
kimutatja a gyenge sugárzási csillapítás jelenlétét. Ezt a mérési módszert sugárzási csillapítás
differencia spektroszkópiának neveztük el, és a RADDSY (radiation damping difference
spectroscopy) rövidítést adtuk neki.
A módszer kísérleti igazolását a 36. ábra illusztrálja. RADDSY megközelítés, beleértve azt a
kérdést, hogy a kísérlet mennyiben alkalmas a Trd0 paraméter becslésére gyenge sugárzási csillapítás
esetén, további vizsgálatokat és módszerfejlesztést igényel. Mindazonáltal előzetes kísérleti
eredményeink jó kvalitatív egyezést mutatnak a szimulált adatokkal (37. ábra). Megjegyzendő,
hogy mivel a rendszer gyengén csillapított, a jelmagasság-különbség-t görbe elhanyagolhatóan
különbözhet a mérni kívánt (Mz*-Mz)-t görbétől. Ez annál is inkább így van, mert a visszaépülés
kezdeti szakaszát vizsgáljuk, ahol az Mz(t) és Mz*(t) értékek relatíve kicsik, így Trd a FID
időtartama alatt sokkal hosszabb, mint Trd0 , ami az Mz*(t) visszaépülés kezdeti felgyorsulását
okozza a #1 szekvenciában. Továbbá, ha t -t egy megfelelően kis értéknek választjuk (pl. 0.1-0.5 s),
úgy a RADDSY kísérlet egyszerűen használható annak megállapítására, hogy a vizsgált rendszert
terheli-e sugárzási csillapítás vagy sem.
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36. ábra. A CHCl3 1H rezonanciajelének a #1-es és #2-es szekvenciákkal (RADDSY – lásd
szöveg) mért kísérleti t függése mérsékelten tömény (a,b) és híg (c,d) minta esetében. A
következő kísérleti paramétereket alkalmaztuk: gB1 = 2.067 ´ 105 rad s-1 on-rezonancia
pulzusok, a t időt 0.025 s lépésenként 0-tól 2.225 s-ig változtattuk és a felvételeket egy
tranzienssel rögzítettük minden egyes t értéknél, az inkrementumok közötti relaxációs
várakozás 70 s volt, a gradiensek időtartama 3 ms, erőssége 20.9 Gauss/cm volt. A
mérsékelten tömény oldatnál ( Trd0 » 1.4 s) a termikus egyensúlyba történő visszatérés
gyorsabb az #1-es szekvenciánál, ahol a sugárzási csillapítás (rd) hatását elnyomtuk (a),
mint a sugárzási csillapítással terhelt #2-es esetben (b). Ez a különbség a híg oldatok esetén
(c,d), ahol a sugárzási csillapítás elhanyagolhatóan gyenge gyakorlatilag hiányzik (a műszer
instabilitásából származó csúcsmagasságok-fluktuációk ebben az esetben kifejezettebbek).
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37. ábra. (a) A mérsékelten tömény CHCl3 minta RADDSY módszerrel mért

kísérleti jelmagasságai és számított különbségük (tetszőleges skálán
ábrázolva) (b) A CHCl3 jel parmétereivel (T1 = 10 s, T2* = 0.28 s) számított
90o-os pulzust követő visszaépülési görbék t-függése csillapított Mz* ( Trd0 =
1.4 s) és elhanyagolhatóan gyenge csillapítás Mz
5.4.2.6. Összefoglalás és konklúziók
A sugárzási csillapítási tagokkal bővített Bloch egyenletek numerikus integrálását
használva elemeztük a sugárzási csillapítás gyenge esetének a csillapításra érzékeny spektrális
jellemzőkre (FID alakja, Fourier-transzformált jel alakja, jelmagasság-pulzusszög függvény
alakja, inverzió-felépülési görbék alakja) gyakorolt hatását. Megállapítottuk, hogy a sugárzási
csillapítás gyenge formáját nehéz felismerni, mivel nincs számottevő hatással a fenti spektrális
jellemzőkre. Igazoltuk, hogy az inverzió-felépülési görbékből számított T1-relaxációs
időállandók gyenge sugárzási csillapítás hatása esetén is pontosak maradnak. Ezzel szemben
kimutattuk, hogy 90o-os pulzus után a z irányú visszaépülés sebessége még igen gyenge
csillapítás esetén is jelentősen nagyobb, mint amit tiszta T1 relaxáció esetén várnánk. Mérési
módszert (RADDSY – radiation damping difference spectroscopy) dolgoztam ki a gyenge
sugárzási csillapítás kimutatására. A RADDSY technika a mágnesezettség 90o-os pulzus utáni,
sugárzási csillapítással terhelt és sugárzási csillapítástól mentes z irányú felépülési sebessége
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közötti különbséget méri. A RADDSY módszer előnye, hogy a gyenge csillapítás jelenlétét
sokkal érzékenyebben képes detektálni, mint a sugárzási csillapítás kimutatására korábban
használt módszerek.
A sugárzási csillapítás csak a közelmúltban került az elméleti NMR kutatások
fókuszpontjába, amelynek hátterében alapvetően a térerő és a mérőfejek érzékenységének (pl.
kriofejek) utóbbi időben bekövetkezett jelentős növekedése, és így az induktív csatolás
számottevő felerősödése áll. Megítélésünk szerint a technikai fejlődéssel párhuzamosan
felerősödő sugárzási csillapítás egyre inkább hatással lesz a pulzusszekvenciák működésére és
tervezésére is, így a sugárzási csillapítás jelenségének vizsgálata előreláthatólag intenzíven
művelt kutatási területté válik. Az a tény, hogy a sugárzási csillapítás még gyenge esetben is
jelentősen felgyorsíthatja a mágnesezettség 90o-os pulzus utáni termalizációját potenciálisan
hatással lehet számos NMR jelenségre (pl kémiai kicserélődés, kereszt-relaxáció), ami további
kutatások tárgyát képezheti.
6.

AZ EREDMÉNYEK JELENTŐSÉGE ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A 4.1. pontban tárgyalt összefoglaló munkák, az érintett kérdéskörök konkrét szakmai

tartalmán túl, szándékunk szerint az adott területtel ismerkedő, vagy már abban járatos
szakemberek számára is hordoznak új üzenetet. A 4.2. pontban ismertetett, a vinblasztin-típusú
biszindol származékok vázátrendeződése során végbemenő sztereokémiai változások ismerete
elsősorban elméleti szerves-kémiai jelentőségű. A molekulacsalád konformációs sajátságainak
ismerete, valamint a vegyületek NMR spektroszkópiai jellemzése segítséget nyújthat rokon
szerkezetű

vegyületek

sztereokémiai

problémáinak

tisztázásánál,

és

az

NMR

jelhozzárendelésben. A 4.3. pontban tárgyalt NMR spektroszkópiai vizsgálatok eredményeinek
közvetlen piaci haszna volt: a szennyezésprofil vizsgálatok hozzájárultak az enalapril és
lisinopril törzskönyvezéséhez, valamint a lisinopril minőségbiztosításához, és ez által
készítmények piaci sikeréhez. Az eredmények hasznosságát a Richter Gedeon Rt. vezetősége
1999-ben Richter Alkotói Díjjal ismerte el.160 A diketopiperazinok epimerizációs kinetikai
vizsgálatai alapvetően elméleti jelentőségűek, hozzájárultak a DKP szennyezések keletkezési
folyamatának megértéséhez. A sugárzási csillapítás gyenge esetének vizsgálata, és érzékeny
kimutatása (4.4. pont) a modern NMR spektroszkópia elméletét gazdagítja, továbbá az
eredményeknek számos gyakorlati vonatkozása is van. A biotinnel jelzett tymocartinok biológiai
vizsgálatai időközben a projekt leállítása miatt abbamaradtak. Bár ez a tény a munka célkitűzése
és hasznosulása szempontjából az eredmények jelentőségét mindenképpen csökkenti,
megítéléseim szerint azonban a kémiai és szerkezetkutatási munka konkrét tudományos
értékéből nem von le.
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7.

TÉZISEK

1. Külföldi közlemények alapján áttekintettem, és összefoglaltam a mágneses magrezonancia
módszerek gyógyszeripari alkalmazásának lehetőségeit és feltételeit, különös tekintettel a
makromolekuláris NMR módszerekre (fehérjevizsgálat, kötődésvizsgálat).
2. Elvégeztem vinblasztin típusú biszindolok ciklizációjával és savas közegben végbenő
gyűrűtranszformációjával nyert származékok teljes 1H és 13C asszignációját. Meghatároztam
a vegyületek domináns konformációját és megállapítottam a C(16’) sztereocentrum
konfigurációját.
3. 2D homo- és heteronukleáris mérések segítségével elvégeztem (+)-biotinil és 6-(+)biotinilaminohexanoil jelzéssel ellátott tymocartin származékok teljes

1

H és

13

C

jelhozzárendelését és igazoltam a csoportok kapcsolódási helyét.
4. Elvégeztem az enalapril és a lisinopril termikus ciklizálásával nyert diketopiperazin
származékok, valamint ezek lúgos hidrolízisével kapott epimerek részletes szereokémiai
analízisét. Meghatároztam az egyes epimerek domináns konformációját és abszolút
konfigurációját.
5. Kvantitatív NMR módszert fejlesztettem a lisinopril tetrametil-ammónium tartalmának
meghatározására, továbbá vizsgáltam a módszer pontosságát és érzékenységét.
6. Deutériumcserés vizsgálatok segítségével vizsgáltam az enalapril diketopiperazinok
báziskatalizálta epimerizációs folyamatainak kinetikáját.
7. A sugárzási csillapítás gyenge esetének érzékeny kimutatására alkalmas pulzusszekvenciát
(RADDSY – radiation damping difference spectroscopy) fejlesztettem, mely a 90o-os pulzus
utáni, sugárzási csillapítástól mentes és sugárzási csillapítással terhelt visszaépülés közötti
különbséget méri.
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