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1. BEVEZETÉS 

A gyógyszermolekulák célponthoz történő kötődését változatos kölcsönhatások 

irányíthatják és erősíthetik, azonban a gyógyszerkutatók között egyetértés létezik abban a 

kérdésben, hogy az erős és tartós kovalens kötések kialakulása elkerülendő, mivel ez súlyos 

mellékhatásokhoz vezethet. Ez a gondolkodásmód hosszú éveken át gátolta a kovalens 

inhibitorok fejlesztését. Napjainkra azonban felismertük, hogy vitathatatlan gyógyszerkémiai 

sikertörténetek gyakran épp a kovalens mechanizmuson keresztül ható vegyületeken alapulnak. 

Ezek között találhatunk közismert hatóanyagokat, például acetil-szalicilsav vagy penicillin, 

amelyek rámutatnak, hogy egy gyógyszermolekula hasznos, hatékony és eredményes lehet 

annak ellenére (vagy annak következményeként), hogy kovalens kötést képezhet a 

célfehérjével. A kovalens gyógyszerek fejlesztésekor a kötőelem gondos kiválasztása rendkívül 

fontos; ez az elektrofil szerkezeti rész felelős a kovalens kötődésért. A rendelkezésre álló 

lehetőségek közül mindig meg kell találnunk a legjobb kötőelemet, amely a célpont 

szempontjából legmegfelelőbb sztérikus és reaktivitási tulajdonságokkal rendelkezik. PhD 

kutatásom során kovalens fragmensekkel kapcsolatos vizsgálati módszerekkel, azok 

optimalizálásával és gyógyszerkémiai alkalmazásaival foglalkoztam. Dolgozatom fő témája a 

reakcióképesség és a szelektivitás vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése, kovalens 

fragmens vegyülettárak jellemzése és felhasználása, valamint a kovalens fragmensek két 

specifikus alkalmazása JAK3 inhibitorok, illetve fluoreszcensen jelölt antitestek fejlesztésére. 

2. IRODALMI HÁTTÉR 

2.1. KOVALENS INHIBITOROK 

A kovalens ligandokra napjainkban már fontos kémiai biológiai eszközként és 

gyógyszerkémiai hatóanyagtípusként tekinthetünk.1 Ezek a vegyületek erős és tartós kovalens 

kötést képesek kialakítani a megfelelő, nukleofil reaktivitású aminosav-partnerrel, amely 

leggyakrabban cisztein, de találkozhatunk az irodalomban lizin, szerin, treonin, vagy tirozin 

oldalláncokat célzó vegyületekkel is.2 A kovalens inhibitorokról szerzett tudásunk rohamosan 

növekszik, ennek során az ilyen típusú vegyületek számos tulajdonságát sikerült már feltárni és 

vizsgálni.3 Ezek az előnyök és hátrányok közvetve, vagy közvetlenül a nem-egyensúlyi 

kovalens hatásmechanizmussal állnak összefüggésben. Következésképpen, a 

gyógyszerkutatóknak a hatóanyag-optimalizálás során a kovalens inhibitor vegyületek sorsát 

leginkább meghatározó reaktivitási és szelektivitási jellemzőkre kell fókuszálni. A nem-

kovalens kölcsönhatások feltérképezése és hasznosítása emellett továbbra is fontos részét kell, 

hogy képezze a fejlesztési folyamatnak, hiszen ezáltal biztosíthatjuk a nem-specifikus 

kötődésből adódó mellékhatások minimalizálását. Ugyanakkor a fejlesztés során 

kikerülhetetlen kérdés a kovalens kötőelem kémiai reaktivitása is. A piacon számos, kovalens 

hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítményt találhatunk, amelyek változatos terápiás 

területeken nyújtanak kielégítő terápiás lehetőséget. Ahhoz azonban, hogy a véletlenszerű 

gyógyszerfelfedezések után racionálisan tervezett kovalens inhibitorokat fejleszthessünk, 

 
1 a) Baillie, T. A. Targeted Covalent Inhibitors for Drug Design. Angew. Chemie Int. Ed. 55, 13408–13421 (2016). 

b) Singh, J. et al. The resurgence of covalent drugs. Nat. Rev. Drug Discov. 10, 307–317 (2011). c) Bauer, R. A. 

Covalent inhibitors in drug discovery: from accidental discoveries to avoided liabilities and designed therapies. 

Drug Discov. Today 20, 1061–1073 (2015). d) Ghosh, A. K. et al. Covalent Inhibition in Drug Discovery. 

ChemMedChem 14, 889–906 (2019) 
2 Shannon, D. A. et al. Covalent protein modification: the current landscape of residue-specific electrophiles. Curr. 

Opin. Chem. Biol. 24, 18–26 (2015) 
3 a) Smith, A. J. T. et al. Beyond Picomolar Affinities: Quantitative Aspects of Noncovalent and Covalent Binding 

of Drugs to Proteins. J. Med. Chem. 52, 225–233 (2009) b) González-Bello, C. Designing Irreversible Inhibitors-

Worth the Effort? ChemMedChem 11, 22–30 (2016) 
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újszerű és szisztematikus megközelítésekre van szükségünk. Az első ilyen, tudatosan tervezett 

és fejlesztett hatóanyag egy EGFR kináz-inhibitor molekula volt,4 de ez a gyógyszerkémiai 

stratégia azóta számos más kinázra5 és egyéb fehérjékre6 is kiterjedt. Napjainkra, bár számos 

aggály továbbra is fennáll a kovalens hatóanyagokkal szemben, jelentős változás következett 

be a gyógyszerkutatók szemléletében. Ennek eredményeként jónéhány új, tudatosan tervezett 

kovalens inhibitor fejlesztése valósulhatott meg, melyek közül néhány hatóanyagot már 

engedélyezett is az amerikai FDA hatóság. Ez is bizonyítja, hogy napjainkban a kovalens 

inhibitorok kutatása már egyértelműen meghaladta a véletlenszerű gyógyszerfelfedezés 

korszakát. A célzott hatóanyagfejlesztések során az egyik legnagyobb kihívás a hatékonyság és 

toxicitás közötti megfelelő terápiás ablak biztosítása. Ennek során a nem-kovalens alapváz 

optimalizálása a toxicitási kockázatok csökkentéséhez, a kötőelem célpont-specifikus 

optimalizálása pedig a hatékonyság növeléséhez tud leginkább hozzájárulni. Ezek a 

szempontok végül biztonságos és hatékony kovalens hatóanyagokhoz vezethetnek minket. 

A kismolekulás kovalens kináz inhibitorok a célzott kovalens inhibitorok egy speciális 

alcsoportját alkotják. A kinázok az intracelluláris jelátviteli folyamatokban kulcsszerepet játszó 

fehérjék, amelyek változatos biokémiai folyamatokat indíthatnak be szubsztrát fehérjéik 

foszforilezése útján. Az így szabályzott jelátviteli útvonalak számos megbetegedés esetén 

játszanak kulcsszerepet, ezek között találunk immun-, kardiovaszkuláris és metabolikus 

problémákat és daganatos megbetegedéseket is.7 Ezáltal érthetővé válik, hogy a hatékony 

kináz-inhibitorok tervezése és fejlesztése kiemelkedően fontos gyógyszerkémiai stratégia, 

különösen onkológiai indikációban.8 A JAK/STAT jelátviteli útvonalban fontos szerepet 

játszó9 Janus kinázok ezeknek a fehérjéknek képviselik egy alcsoportját, amelyben 4 kináz 

található: JAK1, JAK2, JAK3 és TYK2. Az immunrendszer működésében és a vérképződésben 

játszott kulcsfontosságú szerepük miatt számos hatóanyag-fejlesztési program célozta már ezt 

a családot, amelynek tagjai jellemzően valamilyen specifikus citokin és/vagy növekedési faktor 

receptorokhoz kapcsolódnak. Számos kismolekulás kináz inhibitor létezik, amelyek a JAK 

családot célozzák, köztük hét kereskedelmi forgalomban is megtalálható vegyületet. Említésre 

méltó, hogy a hét gyógyszerkészítmény közül három 2019-ben kapott forgalomba hozatali 

engedélyt. Megemlítendő továbbá, hogy az aktív centrum a családhoz tartozó fehérjék körében 

erősen konzervált, így a szelektív gátlás megvalósítása igen nehéz gyógyszerkémiai kihívás. 

Kovalens inhibitorokkal történő kezelésre azonban lehetőséget nyújthat egy nem konzervált 

cisztein (Cys909) aminosav, amely a JAK3 ATP-kötő helyének közelében helyezkedik el.10 

 

 
4 Singh, J. et al. Structure-Based Design of a Potent, Selective, and Irreversible Inhibitor of the Catalytic Domain 

of the erbB Receptor Subfamily of Protein Tyrosine Kinases. J. Med. Chem. 40, 1130–1135 (1997) 
5 Singh, J. et al. Targeted covalent drugs of the kinase family. Curr. Opin. Chem. Biol. 14, 475–480 (2010) 
6 a) Hagel, M. et al. Selective irreversible inhibition of a protease by targeting a noncatalytic cysteine. Nat. Chem. 

Biol. 7, 22–24 (2011) b) Ostrem, J. M. et al. K-Ras(G12C) inhibitors allosterically control GTP affinity and 

effector interactions. Nature 503, 548–551 (2013) 
7 Grant, S. K. Therapeutic Protein Kinase Inhibitors. Cell. Mol. Life Sci. 66, 1163–1177 (2009) 
8 Santos, R. et al. A comprehensive map of molecular drug targets. Nat. Rev. Drug Discov. 16, 19–34 (2017) 
9 a) Darnell, J. E., et al. Jak-STAT pathways and transcriptional activation in response to IFNs and other 

extracellular signaling proteins. Science 264, 1415–21 (1994). b) Stark, G. R. & Darnell, J. E. The JAK-STAT 

Pathway at Twenty. Immunity 36, 503–514 (2012). c) Ihle, J. N. Signaling by the cytokine receptor superfamily 

just another kinase story. Trends Endocrinol. Metab. 5, 137–43 (1994). 
10 a) Telliez, J.-B. et al. Discovery of a JAK3-Selective Inhibitor: Functional Differentiation of JAK3-Selective 

Inhibition over pan-JAK or JAK1-Selective Inhibition. ACS Chem. Biol. 11, 3442–3451 (2016) b) Goedken, E. R. 

et al. Tricyclic Covalent Inhibitors Selectively Target Jak3 through an Active Site Thiol. J. Biol. Chem. 290, 4573–

4589 (2015). c) Tan, L. et al. Development of Selective Covalent Janus Kinase 3 Inhibitors. J. Med. Chem. 58, 

6589–6606 (2015) d) Kempson, J. et al. Discovery of highly potent, selective, covalent inhibitors of JAK3. Bioorg. 

Med. Chem. Lett. 27, 4622–4625 (2017) 



3 

2.2. KOVALENS FRAGMENSEK 

Azokat a fragmens méretű molekulákat, amelyek képesek kovalens kötés kialakítani egy 

nukleofil reakciópartnerrel, kovalens fragmenseknek nevezzük. Sajnos nincs olyan univerzális 

kötőelem, amelyet bármilyen célponthoz fel lehetne használni, mivel a nukleofil célpontok a 

keménység és a nukleofilitás széles tartományán változhatnak.11 A fehérjemódosítás lehetséges 

reakciómechanizmusa szerint lehet Michael-addíció (konjugált nukleofil addíció, AdNM), egyéb 

nukleofil addíció (AdN), Schiff-bázis képződés, nukleofil szubsztitúció (SN1/SN2), aromás 

nukleofil szubsztitúció (SNAr) és az acilezési.12 PhD kutatásom során elsősorban a ciszteinen 

keresztül megvalósítható kovalens fehérje jelölésekkel foglalkoztam. 

A nem-specifikus kötődés által kiváltott mellékhatások kockázata és a megcélozható 

ciszteinek nukleofil reaktivitásának változatossága miatt szükség van a kötőelemek 

reaktivitásának alapos vizsgálatára és optimalizálására. Ezért tehát a tiol-reaktivitás 

meghatározása a vizsgálni kívánt vegyületek és kötőelemek esetében napjainkra fontos részévé 

vált a kovalens hatóanyagok fejlesztési folyamatának. Nagy áteresztő-képességű kinetikai 

méréseket bonyolult és költséges lenne fehérjékkel szemben végezni, ezért a célzott 

biomolekulákat kismolekulás modellvegyületekkel helyettesítjük. A reaktivitás 

meghatározására számos HPLC- és NMR-alapú módszert találunk az irodalmi előzmények 

között;13 megjegyzendő azonban, hogy ezek a módszerek sokszor különböző tiol 

modellvegyületeket alkalmaznak. A kovalens inhibitorok leggyakrabban ciszteinhez kötődnek, 

ezért a vegyületek reaktivitásának meghatározására tiol funkciót tartalmazó kismolekulákat 

alkalmazhatunk. A leginkább elterjedt tiol modellvegyületek aminosavak, vagy azok 

származékaik: pl. L-cisztein (1), N-acetil-L-cisztein (2), N-acetil-L-cisztein metil észter (3) és L-

glutation (4, GSH). Mialatt számos tanulmány alkalmazta a L-ciszteint (1) tiol 

modellvegyületként a vizsgált molekulák elektrofil reaktivitásának meghatározására, csak 

néhány esetben vették figyelembe a tiolcsoport mellett jelen levő aminocsoport reaktivitását.14 

Összességében a legszélesebb körben vizsgált és alkalmazott modellvegyület egyértelműen az 

L-glutation (GSH, 5), amely előnyös jó vízoldhatósága és speciális szerkezeti tulajdonsága 

miatt, mivel a tiol csoportot tartalmazó oldallánc két peptid-kötés között található, így 

elektronikus tulajdonságai nagyon hasonlóak a fehérjék ciszteinjeihez. Napjainkban a kovalens 

fragmens vegyülettárak reakciókinetikai vizsgálatait rutinszerűen végzik, habár a különböző 

tanulmányok és vizsgálatok sokszor különböző tiol modellvegyületeket alkalmaznak. Az 

elektrofil vegyületek több nukleofil modellvegyülettel szemben történő értékelése nagyon ritka, 

csupán egy irodalmi példában jelenik meg ez a gondolat. Ennek során egy akrilamid vegyület 

reaktivitását próbálták elméleti és kísérleti módszerekkel meghatározni L-cisztein (1), L-

glutation (4) és kaptopril (5) tiol modellvegyületekkel szemben.15 A reakcióutak számolt 

aktiválási energiagátja alapján a GSH (4) modellvegyület esetében várták volna a 

 
11 Weerapana, E. et al. Quantitative reactivity profiling predicts functional cysteines in proteomes. Nature 468, 

790–795 (2010) 
12 Schwöbel, J. A. H. H. et al. Measurement and Estimation of Electrophilic Reactivity for Predictive Toxicology. 

Chem. Rev. 111, 2562–2596 (2011) 
13 a) Cee, V. J. et al. Systematic Study of the Glutathione (GSH) Reactivity of N -Arylacrylamides: 1. Effects of 

Aryl Substitution. J. Med. Chem. 58, 9171–9178 (2015) b) Keeley, A. et al. Design and characterization of a 

heterocyclic electrophilic fragment library for the discovery of cysteine-targeted covalent inhibitors. 

Medchemcomm 10, 263–267 (2019) c) Flanagan, M. E. et al. Chemical and Computational Methods for the 

Characterization of Covalent Reactive Groups for the Prospective Design of Irreversible Inhibitors. J. Med. Chem. 

57, 10072–10079 (2014) d) Martin, J. S. et al. Characterising covalent warhead reactivity. Bioorg. Med. Chem. 

27, 2066–2074 (2019) 
14 Friedman, M. et al. Relative Nucleophilic Reactivities of Amino Groups and Mercaptide Ions in Addition 

Reactions with α,β-Unsaturated Compounds 1,2. J. Am. Chem. Soc. 87, 3672–3682 (1965) 
15 Bent, G.-A. A. et al. In vitro studies on the reaction rates of acrylamide with the key body-fluid thiols L-cysteine, 

glutathione, and captopril. Toxicol. Res. 3, 445–446 (2014) 
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legalacsonyabb reaktivitást, de a kísérletek során a kaptoprillal (5) szemben mért reaktivitás 

bizonyult a legalacsonyabbnak. Ennek oka feltételezhetően a L-glutationnal képzett addukt 

intramolekuláris hidrogén-hidakkal történő stabilizálódása lehet. Ez a nem várt jelenség az 

elméleti és a kísérleti reaktivitási sorrend felcserélődéséhez vezetett. Levonható tehát a 

következtetés, hogy az elméleti előrejelzések félrevezetők lehetnek, azaz az elektrofil 

reaktivitást célszerű minden esetben kísérleti úton igazolni és meghatározni. Erre a célra számos 

módszert alkalmazhatunk, de a HPLC- és NMR-alapú módszerek közös pontja, hogy a mérési 

körülmények között pszeudo-elsőrendű reakciókinetikát kell biztosítani a tiol 

modellvegyületek nagy feleslegben történő alkalmazásával. Így a mérés végül a jól ismert, 

könnyen kezelhető és értelmezhető felezési idő reakciókinetikai jellemzőhöz vezet. A sebességi 

együttható a pszeudo-elsőrendű reakciókinetikai egyenlet (1. egyenlet) alapján számolható: a 

HPLC vagy NMR spektrumok integrálása alapján meghatározott maradékarány logaritmusának 

időbeli változására illesztett egyenes meredekségének negatívjaként. Ezután az így kapott 

reakciósebességi állandóból a pszeudo-elsőrendű felezési idő már könnyen kiszámítható a 2. 

egyenlet szerint. 

1. egyenlet: ln
[fragmens]

[fragmens]0
= −k ∙ t 

2. egyenlet: t1
2

=
ln2

k
 

2.3. KOVALENS FEHÉRJE JELÖLÉS 

A fehérjék kovalens módosításai útján lehetőségünk nyílik a biológiai rendszerek 

mélyebb megértésére és az ismert biokémiai útvonalak befolyásolására. A célpontspecifikus 

fehérjejelölés azonban a mai napig az egyik legnagyobb kihívás a kémiai biológia területén, 

főként az erre alkalmas módszerekkel kapcsolatos követelmények és leküzdendő akadályok 

miatt.16 Ennek ellenére számos közelmúltban elért fejlődés teremt egyre ígéretesebb 

lehetőségeket arra, hogy betekintést nyerjünk az élő sejtek és organizmusok részletes 

biokémiai, biológiai működésébe. A kovalens fehérjemódosítás gyógyszerkutatási 

szempontból egyik legjelentősebb alkalmazása az antitest-konjugátumok előállítása, amely 

magába foglalja az antitestek más fehérjékkel, kismolekulás hatóanyaggal vagy 

festékmolekulával történő kapcsolását jellemzően terápiás és/vagy diagnosztikai célból. Több 

alkalmazható módszer is létezik kismolekulák ellenanyaggal történő konjugációjára, melyek 

közül leggyakrabban endogén lizin vagy cisztein aminosavon keresztül valósul meg a kovalens 

kötődés.17 Az egyik legszélesebb körben elterjedt módszer során, az antitesten található láncok 

közötti diszulfid-kötéseket először redukálják, majd a megfelelő kötőelem, például izotiocianát 

segítségével a konjugálni kívánt anyagot rögzítik a láncok között így elérhetővé váló cisztein 

aminosavakon. A fluoreszcens antitest-konjugátumokat immunoassay technikák széles 

skáláján alkalmazzák, ideértve az áramlási citometriát, az ELISA-t, az immunoblot 

módszereket és a fluoreszcens mikroszkópiát. Fluoreszcens antitest-konjugátumról először az 

1940-es évek végén számoltak be,18 napjainkra azonban már fontos eszközzé vált a kémiai 

biológia és a klinikai diagnosztika területén. Részletes tanulmányok azonban feltártak néhány, 

a fluoreszcens antitest-konjugátumok alkalmazhatóságával kapcsolatos problémát, többek 

 
16 Tamura, T. et al. Chemistry for Covalent Modification of Endogenous/Native Proteins: From Test Tubes to 

Complex Biological Systems. J Am Chem Soc 141, 2782–2799 (2019) b) Boutureira, O. et al. Advances in 

Chemical Protein Modification. Chem Rev 115, 2174–2195 (2015) c) Krall, N. et al. Site-selective protein-

modification chemistry for basic biology and drug development. Nat Chem 8, 103–113 (2016) 
17 a) Gordon, M. R. et al. Field Guide to Challenges and Opportunities in Antibody-Drug Conjugates for Chemists. 

Bioconjug. Chem. 26, 2198–215 (2015) b) Sun, M. M. C. et al. Reduction-alkylation strategies for the modification 

of specific monoclonal antibody disulfides. Bioconjug. Chem. 16, 1282–90 (2005) 
18 Coons, A. H. et al. Localization of antigen in tissue cells; improvements in a method for the detection of antigen 

by means of fluorescent antibody. J. Exp. Med. 91, 1–13 (1950) 
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között a fluoreszcencia csökkenését a festékmolekulák túl alacsony vagy nagy száma miatt, 

valamint a nem-specifikus festés miatt bekövetkező artefact eredményeket.19 Más népszerű 

izotiocianátok között a fluoreszcein-izotiocianátot (FITC, 6) az egyik legszélesebb körben 

használt fluoreszcens festékmolekula.20 Az ITC általában egy neutrális alifás aminocsoporttal 

vagy egy cisztein deprotonált tiolát formájával reagál.21 A fent említett aminosavak közötti 

szelektivitást elsősorban a közeg pH-ja befolyásolja, amely jelentős hatással van a megcélzott 

amino- vagy tiolcsoportok protonáltságára. Az aminocsoportok alacsonyabb pH-értéken 

protonálódnak, így az lizin jelölése az izotiocianátokkal a hatékony konjugáció érdekében 

megkövetelheti a pH 9,0-11,0 tartomány biztosítását. Ezzel szemben a tiol reakcióképessége 

már enyhén bázikus körülmények között (pH 7,4-9,1) is kielégítő lehet, ahol a lizinek sokkal 

lassabban tudnának reagálni. Az antitestek izotiocianátokkal történő jelölése hosszú múltra 

tekint vissza, és az FITC (6) alkalmazása továbbra is az egyik legelterjedtebb módszer az 

immunglobulinok fluoreszcens jelölésére.22 

3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

3.1. ÁLTALÁNOS MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK ÉS INFORMÁCIÓK 

Az NMR méréseket egy Varian NMR System 500 készüléken végeztem. A kémiai 

reakciókat Merck szilikagéllel impregnált, 60 F254 VRK lapokkal követtem. Minden kémiai 

vegyületet és oldószert a kereskedelemből beszerezhető formában és tisztaságban használtam 

fel. Puffercseréhez GE Healthcare PD SpinTrap™ G-25 oszlopot alkalmaztam. A HPLC-MS 

méréseket egy Shimadzu LC-MS-2020 készüléken végeztem, Reprospher 100 C18 (5 μm, 

100×3mm) oszlop felhasználásával. Az MS méréseket pozitív-negatív duális ionizációs 

technikával (DUIS±), egy kvadrupól tömegspektrométerrel végeztem. A nagyfelbontású MS 

vizsgálatokat és az intakt fehérje méréseket egy Q-TOF Premier tömegspektrométerrel 

valósítottuk meg ESI+ ionizációs módban. A fehérje emésztmények és a nonapeptid 

vizsgálatára egy Perkin Elmer Series 200 micro LC kromatográfiás rendszerrel kapcsolt, Turbo-

V ionforrással felszerelt QTRAP 6500 tripla kvadrupól tömegspektrométert alkalmaztunk. 

3.2. TIOL-REAKTIVITÁS ÉS VIZES STABILITÁS MEGHATÁROZÁSA 

A tiol reaktivitás meghatározása céljából előkészített mintákat, amelyek tartalmazták a 

vizsgált kovalens fragmenst, a tiol modellvegyületet és az alkalmazott belső standardot, HPLC-

MS készülékkel vizsgáltuk 72 órán keresztül. A vizes oldatban bekövetkező bomlási 

folyamatok kinetikáját is hasonlóképpen vizsgáltuk, ennek során a tiol modellvegyületek 

helyett “üres” puffert adtunk a rendszerhez. A mérések során keletkező kromatogramok csúcs 

alatti területeit integrálással meghatároztuk és korrigáltuk a belső standarddal. Az így kapott 

integrál-értékekből képzett maradék-arányt azután legkisebb négyzetek módszerével lineáris 

regresszióval értékeltük, hogy meghatározhassuk a lényeges reakciósebességi tulajdonságokat. 

 
19 a) Pittman, B. et al. The quantitation of nonspecific staining as a guide for improvement of fluorescent antibody 

conjugates. J. Immunol. 98, 1196–203 (1967) b) Goldstein, et al. Studies on fluorescent antibody staining. I. Non-

specific fluorescence with fluorescein-coupled sheep anti-rabbit globulins. J. Exp. Med. 114, 89–110 (1961) 

c) Goding, J. W. Conjugation of antibodies with fluorochromes: modifications to the standard methods. J. 

Immunol. Methods 13, 215–26 (1976) 
20 Riggs, J. L. et al.  Isothiocyanate compounds as fluorescent labeling agents for immune serum. Am. J. Pathol. 

34, 1081–97 (1958) 
21 a) Karlsson, I. et al. Peptide Reactivity of Isothiocyanates – Implications for Skin Allergy. Sci. Rep. 6, 21203 

(2016) b) Kroll, J. et al. Chemical reactions of benzyl isothiocyanate with egg-white protein fractions. J. Sci. Food 

Agric. 65, 337–345 (1994) 
22 a) Spendlove, R. S. Optimal Labeling of Antibody with Fluorescein Isothiocyanate. Exp. Biol. Med. 122, 580–

583 (1966). b) Vira, S. et al. Fluorescent-labeled antibodies: Balancing functionality and degree of labeling. Anal. 

Biochem. 402, 146–150 (2010). 
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3.3. AMINOSAV-SZELEKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSA 

Az aminosav-szelektivitás meghatározása céljából a nonapeptidet és a kovalens 

fragmenseket egyaránt tartalmazó mintákat szobahőmérsékleten, 16 órán keresztül inkubáltuk. 

Információ-függő LC-MS/MS mérés során azonosítottuk a keletkezett kovalens adduktokat, 

valamint a bekövetkezett kötődés pontos helyét. A kovalens jelölés mértékének relatív 

kvantifikálását a teljes ionkromatogram alapján valósítottuk meg. 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. KOVALENS FRAGMENSEK JELLEMZÉSE ÉS SZŰRÉSE 

A kovalens fehérjemódosítás területén rendelkezésre álló kémiai tér feltérképezése és 

bővítése céljából először különböző kötőelemek vizsgálatát tűztük ki célul. Ennek érdekében 

összeállítottunk egy nagy elemszámú és kémiailag változatos kovalens fragmens vegyülettárat, 

melynek tagjait reaktivitás és szelektivitás szerint jellemeztük és biológiai hatékonyságukat 

enzimaktivitási tesztek során értékeltük. Az AdNM mechanizmus mellett figyelembe vettünk 

AdN, Ad-E, SN és Ox mechanizmusok szerint reagáló kovalens fragmenseket is. Végül 137 

vegyületet választottunk ki, amelyek összesen 36 különböző kötőelem kemotípust 

reprezentáltak. A cisztein-reaktivitás jellemzése érdekében reakciókinetikai vizsgálatokat 

végeztünk L-glutation (GSH, 4) tiol modellvegyület segítségével.23 A vizsgálatot nagy GSH-

felesleg mellett végeztük, ezzel biztosítva a pszeudo-elsőrendű kinetikát és így a fragmensek 

fogyásának időbeli linearitását. Belső standardként a mérések során indoprofént használtunk, 

amely az alkalmazott körülmények között stabil és nem zavarja a mérés egyéb komponenseit. 

A reaktivitási tesztek mellett GSH nélküli elegyekkel végzett kontrollkísérletek segítségével 

jellemeztük a vegyületek vizes stabilitását is. A vizsgált kovalens fragmensek közül 45 vegyület 

mutatott megfelelő reaktivitást (t1/2 < 50 h).24 Ezután összehasonlítottuk a különböző kémiai 

mechanizmusokkal reagáló fragmensek által lefedhető reaktivitási skálákat és jelentős átfedést 

találtunk. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a Michael-típusú nukleofil addíción túl más 

típusú kötőelemek is alkalmasak lehetnek ciszteint célzó kovalens inhibitorok fejlesztésére. Az 

alkalmazott inkubációs idő a fragmens-szűrések során jellemzően 60 perc alatti,25 ezért 

stabilitási kritériumként 60 percet választottunk. A reaktivitás és stabilitás vizsgálata után a 

kovalens fragmensek aminosav-szelektivitását vizsgáltuk meg. Ennek során egy speciális 

nonapeptidet (NP, KGDYHFPIC) alkalmaztunk, amely a módosítani kívánt cisztein mellett 

más nukleofil aminosavakat is tartalmazott, többek között lizint, tirozint és hisztidint is. A 

vegyületek kötődését és annak pozícióját LC-MS/MS mérésekkel igazoltuk, így jellemezni 

tudtuk a fragmensek szelektivitását. Végül az előzetes vizsgálatok alapján 13 kötőelem 

kemotípusból összesen 32 vegyület bizonyult alkalmasnak a hatékony és szelektív cisztein-

módosításra. Ezután a kiválogatott vegyületeket biokémiai tesztekkel is vizsgáltuk, melynek 

során célpontként egy bakteriális enzimet, a MurA-t (UDP-N-acetilglükózamin enolpiruvil 

transzferáz) alkalmaztunk, amely egy ígéretes antibakteriális célpont.26 Ennek ellenére, bár 

számos kutatási projekt foglalkozott a témával, kevés hatékony MurA inhibitor vegyületet 

 
23 a) Flanagan, M. E. et al. Chemical and Computational Methods for the Characterization of Covalent Reactive 

Groups for the Prospective Design of Irreversible Inhibitors. J. Med. Chem. 57, 10072–10079 (2014). b) Keeley, 

A. et al. Design and characterization of a heterocyclic electrophilic fragment library for the discovery of cysteine-

targeted covalent inhibitors. MedChemComm 10, 263–267 (2019). 
24 Fuller, N. et al. An improved model for fragment-based lead generation at AstraZeneca. Drug Discov. Today 

21, 1272–1283 (2016) 
25 Keserű, G. M. et al. Design Principles for Fragment Libraries: Maximizing the Value of Learnings from Pharma 

Fragment-Based Drug Discovery (FBDD) Programs for Use in Academia. J. Med. Chem. 59, 8189–8206 (2016) 
26 Silver, L. L. Does the cell wall of bacteria remain a viable source of targets for novel antibiotics? Biochem. 

Pharmacol. 71, 996–1005 (2006) 
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ismerünk. 27 A foszfomicin (7) az egyetlen klinikai gyakorlatban is elérhető MurA gátlószer, 

amely kovalensen kötődik az enzim aktív centrumában található Cys115 aminosavhoz. Az 

általunk kiválasztott és jellemzett kovalens fragmensek aktivitását 100 µM koncentrációban 

teszteltük Escherichia coli (MurAEC) és Staphylococcus aureus (MurASA) törzsekből származó 

fehérjéken. Aktív találatokat minden vizsgált kémiai csoportban (AdNM, AdN, SN, and Ox) 

találtunk. Kiemelendő továbbá, hogy sikerült néhány mikromólos hatékonyságú vegyületet is 

azonosítanunk. További fontos eredményünk, hogy néhány vegyület (8-12) reverzibilis 

kötődést mutatott (3b. ábra). Ez a mechanizmus néhány kötőelem esetében már ismert volt,28 

de korábban még sem egyszerű akrilátokat és akrilnitrileket nem találtak alkalmasnak erre. 

 

1. ábra: A kovalens fragmens vegyülettár vizsgálata során azonosított reverzibilis (8-12) MurAEC inhibitorok. 

A vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a különböző kötőelem kemotípusoknak az 

aktivitás mellett jelentős szerepe van a szelektivitásra is, több vizsgált szinten is, az egyazon 

fehérje funkcionális aktivitásai közötti különbségtételtől egészen a különböző fajból származó, 

de ugyanazt a feladatot ellátó fehérjék közötti specificitásig. Eredményeink alapján javaslatot 

tettünk egy új szűrési protokollra, amely a kovalens inhibitorok korai fejlesztési fázisában lehet 

hasznos. Ennek során a vizsgált kötőelemeket kell először optimálni és a célzott cisztein 

reaktivitásához igazítani, majd a nem-kovalens kölcsönhatások optimálásával a szelektivitást 

biztosítani. Ez a megközelítés lehetővé tette új, reverzibilis kovalens MurA-gátló kötőelem 

kemotípusok felfedezését. 

4.2. CISZTEIN REAKTIVITÁST FELTÉRKÉPEZŐ KOVALENS FRAGMENS VEGYÜLETTÁR 

Napjainkban már számos elméleti módszer létezik a kovalensen módosítható ciszteinek 

reaktivitásának és hozzáférhetőségének becslésére,29 ám ezeknek a módszereknek még nincs 

egyszerűen alkalmazható kísérleti alternatívája. Annak érdekében, hogy a különböző 

kötőelemek reaktivitását a hozzájuk kapcsolódó nemkovalens alapváztól függetlenül is 

jellemezni tudjuk, összeállítottunk egy cisztein-reaktivitást feltérképező speciális kovalens 

fragmens vegyülettárat. Az alkalmazott vegyületekben (13-40, 2. ábra) a vizsgált kötőelemek 

mindegyike egy 3,5-bisz(trifluormetil)fenil csoporthoz kapcsolódik. A vegyülettár elemeit 

részben kereskedelmi forrásból (7 vegyület) szereztük be, részben pedig szintetikus úton 

állítottuk elő (21 vegyület). A kovalens fragmenseket elméleti és kísérleti reaktivitási 

paraméterekkel jellemeztük, vizsgáltuk a vegyületek stabilitását és aminosav-szelektivitását is. 

Először számításos kémiai módszerekkel meghatároztuk az elektrofil centrumokra vonatkozó 

 
27 a) El Zoeiby, A. et al. Structure and function of the Mur enzymes: development of novel inhibitors. Mol. 

Microbiol. 47, 1–12 (2002) b) Hrast, M. et al. Inhibitors of the peptidoglycan biosynthesis enzymes MurA-F. 

Bioorg. Chem. 55, 2–15 (2014) 
28 a) Bradshaw, J. M. et al. Prolonged and tunable residence time using reversible covalent kinase inhibitors. Nat. 

Chem. Biol. 11, 525–531 (2015) b) Zhou, Y. et al. Quantitative Reactivity Scales for Dynamic Covalent and 

Systems Chemistry. J. Am. Chem. Soc. 138, 381–389 (2016) c) Doyle, K. et al. Discovery of Second Generation 

Reversible Covalent DPP1 Inhibitors Leading to an Oxazepane Amidoacetonitrile Based Clinical Candidate 

(AZD7986). J. Med. Chem. 59, 9457–9472 (2016) 
29 a) Marino, S. M. et al. Analysis and Functional Prediction of Reactive Cysteine Residues. J. Biol. Chem. 287, 

4419–4425 (2012) b) Awoonor-Williams, E. et al. How Reactive are Druggable Cysteines in Protein Kinases? J. 

Chem. Inf. Model. 58, 1935–1946 (2018). 
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lokális elektrofilicitási indexeket (LEFI),30 majd a korábban ismertetett kísérleti módszerekkel 

tiol-reaktivitási, stabilitási és szelektivitási vizsgálatok során jellemeztük a fragmenseket. A 

lokális elektrofilicitási indexek alapján megállapítottuk, hogy a vegyülettár a gyengétől az erős 

elektrofil jellegig széles skálát fed le, amit a GSH-alapú reaktivitási vizsgálat is megerősített. 

Mivel a célzott ciszteinek reaktivitása önmagában is jelentősen változhat az adott aminosavra 

jellemző kémiai környezet függvényében, egy széles reaktivitási ablakot lefedő vegyülettár 

alkalmas lehet a legtöbb lehetséges célpont reaktivitásának feltérképezésére. Végül azt is 

megmutattuk, hogy az általunk vizsgált vegyületek megfelelő stabilitással rendelkeznek és 

cisztein-szelektíven reagálnak. Annak ellenére, hogy az alkalmazott módszerek célja a 

kötőelemek pontos jellemzése, előfordul, hogy ezek az eredmények nem tükrözik a komplex 

biológiai rendszerekben tapasztalható kémiai-biokémiai folyamatokat. Esetünkben a GSH- és 

a nonapeptid-modellekkel kapott eredmények többnyire, de nem minden esetben, megegyeztek 

a fehérje szintű vizsgálatok eredményeivel. 

 
2. ábra: Kovalens fragmensek változatos elektrofil kötőelemekkel felszerelve (13-40). 

  

 
30 Chattaraj, P. K. et al. Electrophilicity Index. Chem. Rev. 106, 2065–2091 (2006) 
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4.2.1. KISMOLEKULÁS TIOL MODELLVEGYÜLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

A kovalens fehérjemódosítási technikák növekvő népszerűsége és a reaktivitási 

vizsgálatok során alkalmazható tiol modellvegyületek összehasonlító értékékelésének eddigi 

hiánya arra inspirált bennünket, hogy megvizsgáljuk különböző kismolekulás cisztein modellek 

alkalmazhatóságát. Ennek az összehasonlító értékelésnek az eredménye segíthet kiválasztani a 

korai reaktivitási tesztek során leginkább alkalmas tiol modellvegyületeket. A vizsgálat során a 

cisztein reaktivitást feltérképező vegyülettár 13 kötőelemet megjelenítő, válogatott alcsoportját 

(13, 14, 17, 23, 26, 28-30, 36-39) alkalmaztuk próbareagensként (2. ábra). Az elektrofil 

vegyületek reaktivitását HPLC-alapú kinetikai vizsgálatok során értékeltük 7 különböző 

kismolekulás tiol modellvegyülettel szemben (3. ábra). Ezek között megtalálható 3 vegyület, 

amely SH és NH2 nukleofil centrumot is tartalmazott (41 ciszteamin, 1 L-cisztein, 5 L-

glutation). Szerettük volna az S- és N-nukleofilokkal szembeni reaktivitást elkülöníteni a 

tesztek során, ennek érdekében megvizsgáltuk a fenti vegyületek N-acilezett formáit is, többek 

között az N-acetil-L-ciszteint (2) és az N-benzoilezett ciszteamin (42), L-cisztein (43) és L-

glutation (44) származékokat is. 

 
3. ábra: Az összehasonlító reakciókinteikai vizsgálatokban alkalmazott tiol modellvegyületek. 

A modellvegyületek összehasonlítása során megvizsgáltuk a reaktív találatok számát és 

a könyvtár által lefedett reaktivitási ablakot is. A hiper-reaktív és nem-reaktív 

próbavegyületeket kizártuk, hogy csak a ténylegesen összehasonlítható reaktivitással jellemzett 

fragmenseket vegyük figyelembe (4. ábra). A legtöbb aktív próbavegyületet a GSH (5) 

modellvegyület találta meg, továbbá elmondható, hogy az így azonosított aktív kovalens 

fragmensek fedték le a legszélesebb reakcióképesség-tartományt is. 

 
4. ábra: Felezési idők eloszlása reaktivitási tartományok szerint ábrázolva. 

A jelölők mérete arányos az adott reaktivitási tartományba eső vegyületeket számával. 



10 

A vizsgálatok alapján végül két fontos következtetést tehetünk: (a) a különféle tiol 

modellvegyületek eltérő reaktivitási profilt eredményeznek, és b) az L-glutation (5) vizsgálat 

biztosítja a legjobb érzékenységű és felbontású módszert. Ezek az eredmények tehát azt 

mutatják, hogy már a tiolmodell kiválasztása is nagy hatással van az reaktivitási szűrések 

eredményességére, és megállapítható, hogy a GSH-alapú módszerrel jól használható 

reaktivitási adatokat lehet meghatározni. 

4.2.2. CÉLPONT-SPECIFIKUS KÖTŐELEM-OPTIMALIZÁLÁS 

Miután jellemeztük a speciális fragmens vegyülettár elemeit reaktivitási, stabilitási és 

szelektivitási szempontok szerint, a vegyületeket fehérje célpontokkal szemben is 

megvizsgáltuk. Ehhez a biológiai szerepek és szerkezeti komplexitás széles skálájáról 

választottunk reprezentatív fehérjéket (MurA, MAO-A, MAO-B, HDAC8, KRasG12C és 

immunoproteaszóma). Mind az egyes célpontok esetében mért egyedi eredmények értékelése, 

mind a különböző célpontok közötti különbségekre fókuszáló összehasonlító elemzés 

fontos támpont lehet kovalens inhibitorok tervezése során és segíthet az adott célpontra 

leginkább megfelelő kötőelem kiválasztásában. 

Néhány fragmens jól gátolta az összes vizsgált fehérje működését, ilyenek voltak a 

maleimidek (17, 18), az akril vegyületek (14, 19), a vinilszulfonok (23, 24) és az izotiocianát 

(27). Ezzel szemben volt néhány vegyület, amely egyik vizsgált célponton sem fejtett ki gátló 

hatást: a sztirol (28), az acetilén (29), a hidrazon (31), a fluorbenzol (38) és az aldehid (40). 

Kiemelendő, hogy a széles körben alkalmazott akrilamid kötőelem csak a MurA esetében volt 

aktív, míg a többi 5 célpont esetében inaktív maradt. Ez már önmagában is jól mutatja, hogy a 

kovalens inhibitorok fejlesztése során érdemes a kötőelem kemotípusok szélesebb skálájából 

kiindulni, hogy ezáltal optimális reaktivitást és szelektivitást tudjunk biztosítani. Ennek további 

bizonyítéka, hogy jól megválasztott kötőelemmel akár MAO-A és MAO-B enzim altípusok 

közötti szelektivitást is elérhetünk. A vegyülettárban sikerült azonosítanunk ígéretes MAO-A 

(16, 17, 18, 23, 24, 27, 33) és MAO-B (22) inhibitorokat is. Ezek az eredmények tehát 

összességében hangsúlyozzák a kötőelem kemotípusának jelentőségét, hiszen látható, hogy a 

kötőelem cseréjével (változatlan nem kovalens alapváz mellett) egy MAO-A szelektív 

gátlószert egyszerűen és hatékonyan alakíthatunk át MAO-B szelektívvé. Néhány esetben 

izolált találatokkal is találkoztunk, ami azt jelzi, hogy a kötőelemek egy része egyértelműen 

egy adott célpontot részesített előnyben. Az akrilnitril (21), fenil-izotiocianát (26), ciánimid 

(32) és metil-haloacetamidok (34, 35) csak a HDAC8-on voltak aktívak, amely valószínűleg 

ahhoz köthető, hogy ez a fehérje nagyon reaktív ciszteinnel rendelkezik. Ezeken kívül a 13 

akrilamid és a 33 haloacetamid a MurA-t részesítette előnyben a többi 5 célponthoz képest. 

Összességében sikerült bizonyítanunk, hogy ez a kísérleti kötőelem-optimalizálási módszer jól 

alkalmazható a lehetséges gyógyszerkémiai célpontok széles skáláján. A MAO-A esetében ez 

a vizsgálat a nem-katalitikus Cys321 és Cys323 ciszteinek jelölésével egy új kovalens gátlási 

mechanizmust is feltárt. Eredményeink alátámasztják azt a koncepciót, miszerint a különböző 

célpontokra nem található egyetlen univerzális kötőelem. Sőt, a kovalens inhibitorok fejlesztése 

során nem csak a nem-kovalens kölcsönhatások optimálása, de a kötőelem kemotípusok 

racionális megválasztása is különösen fontos és szükséges lépés. 

4.2.3. KOVALENS JAK3-INHIBITOROK FEJLESZTÉSE 

A kovalens fragmens vegyülettár (2. ábra) felhasználásával különböző kinázokon végzett 

vizsgálatok alapján kifejlesztettünk egy reaktivitás-alapú ujjlenyomat profilt, amelyet 

felhasználhatunk a kovalens kináz inhibitorok fejlesztése során. Ennek a megközelítésnek a 

felhasználhatóságát JAK3 kovalens gátlószerek retrospektív és prospektív azonosításával 

szerettük volna igazolni. Az ujjlenyomat profilok készítéséhez a kináz célpontokat a 

filogenetikus kináz-fa terápiás szempontból releváns és kovalensen már célzott tagjai közül 
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választottuk. Figyelembe véve a cisztein csoportok hozzáférhetőségét,31 minden fő evolúciós 

ágról egy-egy kinázt választottunk. Összességében 25 kovalens fragmens (13-23, 26-40) 

felhasználásával hat kinázon (BTK, ERK2, MELK, RSK2, MAP2K6 és JAK3) végeztünk 

vizsgálatokat. A lehetséges JAK3-inhibitorokhoz (45-50) a BTK-n aktív kötőelemeket 

választottuk ki a filogenetikai kapcsolat és az aktivitási ujjlenyomatok hasonlósága alapján. 

Negatív kontrollként további két BTK-inaktív kötőelemet (51, 52) és a nem-kovalens 

acetilcsoportot (53) választottuk ki, hogy megvizsgáljuk az alapváz gátló hatását kovalens 

kötést kialakító kötőelem nélkül is. A tervezett JAK3-inhibitorok esetében nem-kovalens 

alapvázként a 4-fenil-pirrolo[2,3-d]pirimidint használtuk. Ez a szerkezet egy jól ismert hinge-

kötő motívum, amellyel számos JAK-inhibitor esetében találkozhatunk,32 és amely 

szintetikusan megvalósítható lehetőséget kínál a kötőelemek optimálására. Ezen túlmenően azt 

is kimutatták, hogy az akrilamid kötőelemmel felszerelt 4-fenil-pirrolo[2,3-d]pirimidin 

kovalensen kötődik a JAK3 ATP-kötő centrumához közeli Cys909 aminosavhoz.33 Végül 

kilenc vegyületet szintetizáltunk, beleértve a potenciális kovalens JAK3 inhibitorokat és a 

negatív kontrollokat. Ezután megvizsgáltuk a tervezett vegyületek JAK3-mal szembeni 

aktivitását (2. táblázat). Az eredmények alapján retrospektív módon sikeresen azonosítottunk 

irreverzibilis JAK3 inhibitorokat (45, 46),34 valamint további hatékony vegyületeket (47-49) 

prospektív módon. Ezek a vegyületek (45-49) alacsony nanomólos aktivitású gátló hatást 

fejtettek ki, ezzel alátámasztva az alkalmazott kötőelem-optimálási módszer sikerességét. 

Ezenkívül megállapítottuk, hogy a megfelelő alapváz megválasztásával figyelemre méltó 

szelektivitást érhetünk el a BTK, ERK2, RSK2 és MAP2K6 kinázok ellen, de kevésbé a MELK 

ellen; ez azonban annak fényében jól értelmezhető, hogy a nemkovalens kontrollvegyület (53) 

nagyobb affinitást mutatott a MELK-hoz, mint a JAK3-hoz. 

1. táblázat: Az előállított vegyületek (45-53) IC50 értékei, valamint százalékos inhibíciós aktivitásuk. 

Vegyület Kötőelem JAK3  BTK  ERK2  RSK2  MELK  MAP2K6  

45 akrilamid < 1 nM 152 nM 6 % 25 % 213 nM 2 % 

46 haloacetamid < 1 nM 61,7 nM 11 % 32 % 91 nM 18 % 

47 ciano-akrilamid 55.9 nM 2940 nM 14 % 399 nM 25,5 nM 281 nM 

48 haloacetamid 10,6 nM 342 nM -1 % 15 % 216 nM -2 % 

49 maleimid 26,8 nM 768 nM -4 % 6 % 39 % 2 % 

50 tiol 1670 nM 4 % -7 % 10 % 36 % 10 % 

51 aldehid 379 nM 6 % -2 % 15 % 34 % 3 % 

52 haloacetamid 140 nM 8 % 0 % 21 % 165 nM -3 % 

53 acetamid 832 nM 2 % 2 % 27 % 222 nM 0 % 

 
31 Zhao, Z. et al. Determining Cysteines Available for Covalent Inhibition Across the Human Kinome. J. Med. 

Chem. 60, 2879–2889 (2017) 
32 a) Mesa, R. A. et al. Ruxolitinib. Nat. Rev. Drug Discov. 11, 103–104 (2012) b) Markham, A. Baricitinib: First 

Global Approval. Drugs 77, 697–704 (2017) c) Sandborn, W. J. et al. Tofacitinib, an Oral Janus Kinase Inhibitor, 

in Active Ulcerative Colitis. N. Engl. J. Med. 367, 616–624 (2012) d) Gonzales, A. J. et al. Oclacitinib 

(APOQUEL®) is a novel Janus kinase inhibitor with activity against cytokines involved in allergy. J. Vet. 

Pharmacol. Ther. 37, 317–324 (2014) 
33 Thorarensen, A. et al. Design of a Janus Kinase 3 (JAK3) Specific Inhibitor 1-((2 S ,5 R )-5-((7 H -Pyrrolo[2,3- 

d ]pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylpiperidin-1-yl)prop-2-en-1-one (PF-06651600) Allowing for the Interrogation 

of JAK3 Signaling in Humans. J. Med. Chem. 60, 1971–1993 (2017) 
34 He, L. et al. Design, Synthesis, and SAR Study of Highly Potent, Selective, Irreversible Covalent JAK3 

Inhibitors. Mol. Divers. 22, 343–358 (2018) 
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Eredményeink arra utalnak, hogy az elektrofil kötőelem és a nemkovalens alapváz 

egyaránt befolyásolják a kovalens inhibitorok aktivitását és specificitását. Kovalens 

vegyülettárunk tehát hasznos lehet más gyógyszerfejlesztési programok során is a célzott 

ciszteinek jellemzésére és a kötőelemek optimálására; míg a nem-kovalens interakciók 

továbbra is biztosíthatják a megfelelő molekuláris felismerés nyomán a szükséges célpont-

szelektivitást. Úgy gondoljuk, hogy a kötőelemek vizsgálata az általunk kidolgozott 

megközelítés segítségével hozzájárulhat az adott célfehérje esetében legjobb kötőelem 

azonosításához, következésképpen új kovalens inhibitorok felfedezéséhez vezethet. 

4.3. IZOTIOCIANÁT-ALAPÚ FLUORESZCENS ANTITEST JELÖLÉS 

Ezután elvégeztük az izotiocianát kötőelem reaktivitásának és szelektivitásának 

szisztematikus vizsgálatát. Az eredmények alapján egy új, cisztein-szelektív, fluoreszcens 

festéket fejlesztettünk, amely ismert analógjával szemben jobb fotofizikai tulajdonságokkal, 

fokozott jelölési hatékonysággal és jobb konjugátum-stabilitással jellemezhető. 

 

5. ábra: A vizsgált izotiocianátok: 54 és 55 kovalens fragmensek, valamint 6 és 56 fluoreszcens festékek. 

Kiválasztott modellvegyületeink a fenil- (54) és benzil-izotiocianát (55) voltak (5. ábra). 

A két molekula reaktivitását és az aminosav jelölés szelektivitását négy különböző pH-értéken 

(6,5, 7,4, 8,0 és 9,5) határoztuk meg. Mindkét vizsgált izotiocianát (54, 55) esetében jelentős, a 

pH-val párhuzamosan növekvő tiol-reaktivitást állapítottunk meg. Ezt jól értelmezhetjük annak 

tükrében, hogy magasabb pH-értékeken a nukleofilabb tiolát forma nagyobb arányban van 

jelen. A szelektivitási vizsgálat minden esetben cisztein szelektivitást mutatott. A 

modellvegyületekkel történő vizsgálatokat követően a két izotiocianát reakcióképességét 

katalitikus és nem katalitikus ciszteinekkel rendelkező, farmakológiai szempontból releváns 

fehérjék sorozatán teszteltük. A vizsgált fehérjék köre kiterjedt a már korábban bemutatott 

MurA bakteriális enzimre; a humán katepszin B és katepszin X cisztein proteázokra; 35 a 

rendezetlen szerkezetű tau fehérjére, amely jelentős szerepet játszik bizonyos neurodegeneratív 

betegségek esetében;36 és az onkogén KRASG12C mutánsra.37 A fehérjejelölési kísérletek 

eredményei szerint a benzil-izotiocianát (55) minden esetben hatékonyabbnak bizonyult. 

Ezután a trastuzumab anti-HER2 antitest antigénkötő fragmentumát (Fab) vizsgáltuk. A Fab 

láncok közötti diszulfid hidakat TCEP-pel redukáltuk, hogy így két hozzáférhető cisztein 

szabaduljon fel. Ezt követően a pH-függő jelölési vizsgálatokat pH = 6,5 és 8,0 értékeken 

hajtottuk végre, az egyes izotiocianátok 1000-szeres feleslegével (54, 55) és a mintákat HPLC-

MS segítségével elemeztük. A fenil-izotiocianát (54) az alkalmazott körülmények között nem 

mutatott szignifikáns jelölést. Ezzel ellentétben, a benzil-izotiocianát (55) felhasználásával 

teljes jelölést sikerült elérni redukált Fab-on, mindkét pH értéken. Ezután annak felmérése 

 
35 Therrien, C. et al. Cathepsins X and B Can Be Differentiated through Their Respective Mono- and Dipeptidyl 

Carboxypeptidase Activities. Biochemistry 40, 2702–2711 (2001) 
36 Pîrşcoveanu, D. F. V. et al. Tau protein in neurodegenerative diseases - a review. Rom. J. Morphol. Embryol. 

58, 1141–1150 (2017) 
37 Román, M. et al. KRAS oncogene in non-small cell lung cancer: clinical perspectives on the treatment of an old 

target. Mol. Cancer 17, 33 (2018) 
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érdekében, hogy történt-e lizin-módosítás, a benzil-izotiocianáttal (55) natív (nem redukált) 

Fab-on is elvégeztük a kísérletet. Ekkor azonban nem figyeltünk meg fehérjemódosítást, ami 

arra utal, hogy a redukált Fab-bal szembeni erős reakcióképesség a redukció során felszabaduló 

ciszteinek szelektív jelöléséből származik. Az 54 és 55 izotiocianátok reakcióképességében 

megfigyelt különbségek arra utalnak, hogy egy fenil-izotiocianát típusú fluoreszcens festéknek 

a megfelelő benzil-izotiocianáttá történő módosítása javíthatja a jelölési hatékonyságot, ezért 

kötőelem-optimálás céljából kiválasztottuk a fluoreszcein-izotiocianátot (FITC, 6, 5. ábra), 

amely egy széles körben alkalmazott fluoreszcens festék. Ezután sikeresen szintetizáltuk a 

fluoreszcein-benzil-izotiocianátot (FBITC, 56, 5. ábra), majd összehasonlítottuk az FBITC (56) 

fotofizikai tulajdonságait az FITC (6) tulajdonságaival. Megállapítottuk, hogy az 56 

vegyületnél a fluoreszcencia intenzitás jelentős javulását figyelhetjük meg. 

Végül a 6 és 56 festékek pH-függő reakcióképességét megvizsgáltuk a trastuzumab Fab 

alegységének felhasználásával, még mindig két pH-értéken (6,5 és 8,0). A FITC (6) mindkét 

pH-n mérsékelten jelölte meg a redukált Fab-ot. Ehhez képest az FBITC (56) nagy 

hatékonysággal konjugálódott a redukált Fab-bal mindkét vizsgált pH-értéken, ugyanakkor a 

natív Fab esetében csak minimális jelölést mutatott. Ezután megvizsgáltuk az FBITC (56) Fab 

biokonjugátum stabilitását is, ahol arra a következtetésre jutottunk, hogy 24 órán belül sem a 

pH-eltolódás, sem a tiol-felesleg nem befolyásolja a jelölt könnyű és nehéz láncok stabilitását. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az FBITC (56) alkalmas lehet a trastuzumab teljes 

antitest jelölésére. A jelölést elvégeztük és az így kapott konjugátum biológiai 

működőképességének fennmaradását HER2+ sejteken áramlásos citometriával vizsgáltuk. 

Ennek során a sejtek FITC (6) jelölt ellenanyaggal történő kezelése nem eredményezett 

szignifikáns változást a minta autofluoreszcenciájához képest, míg a 56 festékkel jelölt antitest 

fluoreszcens jele jelentősen eltolódott. Ez az eredmény bizonyítja, hogy a biokonjugáció során 

megőrződött az antitest biológiai funkciója. Összességében megállapíthatjuk, hogy az FBITC 

(56) festék számos tulajdonságot vizsgálva jobbnak bizonyult, mint a FITC (6). Munkánk során 

módszertani újításként kovalens fragmenseken alapuló szűrési megközelítést alkalmaztunk a 

cisztein-reaktív izotiocianát kötőelem reakcióképességének finomhangolására, ami egy ismert 

analógjánál jobb tulajdonságokkal rendelkező festékmolekula kifejlesztéséhez vezetett. 

5. TÉZISPONTOK 

T1. Kidolgoztam egy szűrési protokollt kovalens fragmensek vizsgálatára, amely során 

reaktivitási, stabilitási és szelektivitási tulajdonságok szerint jellemeztem a vizsgált 

vegyületeket. Az így jellemzett vegyülettár felhasználásával új, reverzibilis, MurA-

specifikus kötőelem kemotípusokat sikerült azonosítani. [P1] 

T2. HPLC-alapú reakciókinetikai mérések segítségével elvégeztem 7 tiol modellvegyület 

összehasonlító értékelését. Ennek során megállapítottam, hogy a különböző tiolmodellek 

nagyon eltérő reaktivitási eredményekre vezethetnek és a GSH (L-glutation) bizonyult a 

legjobban használható tiol modellvegyületnek. [P2] 

T3. Összeállítottam egy cisztein-reaktivitás kísérleti meghatározásra alkalmas speciális 

kovalens fragmens vegyülettárat, amellyel különböző fehérjéken (bakteriális fehérjéktől 

és az emberi enzimektől a nagyméretű fehérje asszociátumokig) azonosítottam az adott 

célpont esetében legjobban alkalmazható kötőelem kemotípusokat. A kovalens 

fragmensekkel végzett vizsgálatok során sikerült azonosítani az első kísérletileg igazolt 

kovalens MAO-A inhibitor vegyületet, amely a fehérje aktív centrumában található 

ciszteinekhez kötődik. 
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T4. Kidolgoztam egy új kötőelem optimálási eljárást a cisztein-reaktivitás kísérleti 

meghatározására alkalmas kovalens fragmens vegyülettár felhasználásával. A módszer 

alkalmazásával retrospektív és prospektív módon sikeresen azonosítottam kovalens JAK3 

inhibitorokat. 

T5. Az izotiocianát, mint kötőelem reakcióképességének részletes vizsgálata alapján, egy egy 

újonnan kifejlesztett benzil-izotiocianát alapú festék felhasználásával hatékony, cisztein-

szelektív és stabil kovalens antitest-jelölést valósítottam meg. [P3] 

6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Módszertani fejlesztéseink jelentősen járulhatnak hozzá kovalens fragmens könyvtárak 

reaktivitás és szelektivitás alapján történő szűrési hatékonyságához ezáltal új kovalens 

inhibitorokhoz vezető ígéretes gyógyszerfejlesztési kiindulási pontok azonosításához. 

A kovalens fragmensekből álló cisztein-reaktivitást feltérképző vegyülettár és a 

kötőelemek optimálására kidolgozott kísérleti módszer hozzájárulhat a vizsgált célpontokra 

nézve legmegfelelőbb kötőelemek azonosításához, következésképpen új kovalens inhibitorok 

felfedezéséhez. 

Az általunk kifejlesztett új fluoreszcens festék, a 2-[6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il]-5-

(izotiocianátometil)-benzoesav, felhasználható hatékony, cisztein-szelektív és stabil kovalens 

antitest-jelölésre. 
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