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DCC

N,N’-diciklohexil-karbodiimid

DKM

diklórmetán

DMAP

4-dimetilaminopiridin

DTP

Developmental Therapeutics Program

GI50

sejtnövekedést és szaporodást 50%-ban gátló koncentráció

IC50

adott biológiai aktivitást 50%-ban gátló koncentráció

m-CPBA

metaklórperbenzoesav

MDR

multidrog-rezisztencia

NCI

National Cancer Institute (Nemzeti Rákkutató Intézet, USA)

NIH

National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet, USA)

P-gp

permeabilitás glikoprotein (foszfo-glikoprotein)

TEA

trietil-amin

TEBAC

trietilbenzil-ammónium-klorid

TK

tirozin-kináz (enzim)

TPP, TPP+

trifenilfoszfin, trifenil-foszfónium kation

Trp

triptofán
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HL-60

humán leukémia sejtvonal

HeLa

cervix (méhnyak) karcinóma sejtvonal (Henrietta Lacks)

HCT116

humán vastagbél karcinóma sejtvonal

HOP-92

humán nem-kissejtes tüdőrák sejtvonal

L1210

egér limfóma sejtvonal

L5178

egér limfóma sejtvonal

L5178B1

multidrog-rezisztens L5178 sejtvonal

MCF-7

humán emlőtumor sejtvonal

MCF-7DOX

multidrog- és doxorubicin-rezisztens MCF-7 sejtvonal

MCF-7/Vinb

vinblasztin-rezisztens humán emlőrák sejtvonal

MDA-MB-231

humán emlőtumor sejtvonal

SiHa

méh karcinóma sejtvonal
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1. BEVEZETÉS
Kutatási tevékenységemet a Szerves Kémia és Technológia Tanszék Alkaloidkémiai
Kutatócsoportjában végeztem, ahol daganatellenes hatású szerves anyagok szintézisével
foglalkoztam Dr. Hazai László vezetésével. Munkám egy természetes vegyületcsalád köré
csoportosult, ezek a rózsás meténg nevű növény (1. ábra) leveleiből, illetve virágaiból
izolálható ún. Vinca alkaloidok [1-10]. Carl Linné (1707-1778) svéd orvos és botanikus a
rózsameténg 1759-es leírásakor a Vinca nemzetséghez sorolta a fajt (Vinca rosea), ez az
elnevezés megmaradt annak ellenére, hogy a növény a modern rendszerleírások szerint annak
testvércsoportjába, a Catharanthus-ba tartozik. A meténgfélék (Apocynaceae) családjába
tartozó, Madagaszkár déli, délkeleti részeinek esőerdeiben őshonos növényfaj napjainkban
dísznövényként, kerti virágként ismert, számos országban termesztik, sok szubtrópusi és trópusi
területen meg is honosodott.

1. ábra. A Vinca alkaloidok forrása: rózsás meténg (Catharanthus roseus).

Az indolvázas alkaloidcsalád természetes és félszintetikus dimer képviselői a mai napig
használatosak a rákterápiában. Nagy múltra visszatekintő kutatóhelyünk híres professzora volt
Dr. Szántay Csaba (2. ábra). Neki köszönhető a vinpocetin szintetikus előállítása és ipari
szintézisének kidolgozása. A hatóanyag később Cavinton® néven került forgalomba, mint agyi
vérkeringés-fokozó, ezáltal memória-serkentő szer. A készítmény a hazai gyógyszeripar egyik
napjainkban is népszerű terméke, amelyet a Richter Gedeon Nyrt. 1978 óta gyárt.

2. ábra. Dr. Szántay Csaba (1928-2016) vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
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Az alkaloidok definíciószerűen olyan nitrogént tartalmazó, többnyire heterociklusos
természetes anyagok, amelyek erős élettani hatással, és gyakran bázikus tulajdonsággal is
rendelkeznek. Forrásaik leggyakrabban különböző növények. Nincsen egységes szerkezetük, a
vegyületcsaládba sorolható többek között a morfin, a nikotin, az atropin, a kinin, a papaverin,
illetve a kokain is. A Vinca alkaloidokat az 1950-es években izolálta először Robert Noble
(1910-1990) és Charles Beer (1915-2010) a már említett rózsameténgből (1. ábra). A kanadai
Western Ontario Egyetemről származó kutatók (3. ábra) a növény hatóanyagainak lehetséges
hipoglikémiás működését vizsgálták, de kiderítették, hogy kivonatának nincs hatása a
vércukorszintre. A vegyületcsaláddal tehát először a diabétesz gyógyításának reményében
foglalkoztak, a várt hatás helyett azonban az in vivo állatkísérletek során felfigyeltek
fehérvérsejtszám-

(granulocitopénia),

illetve

csontvelőállomány-csökkenést

okozó

tulajdonságukra (a kísérleti állatok különböző fertőzések áldozatává váltak). Ennek a
felfedezésnek köszönhetően derült fény a Vinca alkaloidok tumorellenes aktivitására.

3. ábra. Robert Noble (balra) és Charles Beer. Forrás: Irma Coucill és a Canadian Medical Hall of Fame.

A Vinca alkaloidok a sejtosztódás gátlásával fejtik ki rákellenes hatásukat.
Leggyakrabban kombinációs kezelések (”gyógyszerkoktélok”) részeként használatosak. A
természetes képviselők közül antiproliferatív hatással rendelkezik a katarantin (1) és
vindolin (2) alegységekből felépülő, dimer szerkezetű vinblasztin (3) és vinkrisztin (4) (4.
ábra). Ezek összetett struktúrájában csupán egyetlen (N1) funkciós csoport eltérése (metililletve formilcsoport) jelenti a különbséget. A monomerek (1 és 2) jóval nagyobb
mennyiségben vannak jelen a növényben, mint a dimerek (3 és 4), azonban önmagukban
nincs rákellenes hatásuk. A Catharanthus roseus-ban a dimerek koncenentrációja
mindössze kb. 0,0005-0,001% összesen, ezért a növényből történő extrakció nagyon
költséges és gazdaságtalan [11, 12].
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4. ábra. A Vinca alkaloidok közé tartozó katarantin (1) és vindolin (2, kékkel), illetve a belőlük felépülő
vinblasztin (3) és vinkrisztin (4), szerkezete. A dimerekben (3 és 4, szerkezeti különbség rózsaszínnel) a
katarantin alegység szerkezete kissé eltér (pirossal) a kiindulási monomertől (1), ugyanis már velbánaminvázzal rendelkezik.

A természetes Vinca-származékok közül a vinkrisztin (4) a leghatékonyabb. Felfedezése
nagy előrelépést jelentett a leukémia kezelésében, amely a leggyakoribb gyermekkori ráktípus.
A leukémia (fehérvérűség) a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése,
amelyre a vérképzésben részt vevő csontvelői sejtek kontrollálatlan szaporodása jellemző. A
leukémia nem egy konkrét betegséget jelöl, hanem több, klinikailag jól elkülöníthető kórképet
foglal magába. Hagyományosan négy fő típusát különböztetik meg. Időbeli lefolyását tekintve
lehet heveny (akut), vagy idült (krónikus). Ezek mellett fontos szempont az is, hogy a daganat
a vérképzés melyik vonalából indult ki. Eszerint megkülönböztetnek limfoid, illetve mieloid
leukémiákat.
A Vinca alkaloidok másik jellemző felhasználási területe a különböző limfómák kezelése.
Az ilyen típusú daganatok oka általánosságban a nyirokszövetek sejtjeinek (B és T limfociták)
vagy speciális, feltehetően B-limfocita eredetű abnormális nyiroksejteknek (ún. Hodgkinsejtek) a rendellenes szaporodása, rosszindulatú burjánzása. Megkülönböztetünk NonHodgkin-limfómát (NHL) és Hodgkin-limfómát (HL), eredeti nevén Hodgkin-kórt. A két
limfóma közötti legfontosabb eltérések következők:
● Betegség jellemző lefolyási formái (klinikai megjelenés, kórlefolyás).
● Érintett korcsoportok.
● Kezelési lehetőségek (alkalmazott gyógyszerkombinációk).
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2. CÉLKITŰZÉS
A szív- és érrendszeri megbetegedések után a különböző daganatok adják a második
leggyakoribb halálokot Magyarországon, ezért a kemoterápiás szerek kutatásának és
fejlesztésének igen nagy jelentősége van.
Doktoranduszként a Vinca alkaloidok fejlesztésével és új származékok előállításával
foglalkoztam. A feladat a rák, mint komoly betegség gyógyítására irányult, ugyanakkor kihívást
is jelentett, mivel a Vinca alkaloidokkal kapcsolatos munka egy kémiailag nehezen művelhető
terület. A kutatócsoport munkájában a preparatív szerves kémia összekapcsolódik a
gyógyszerkémiával és a szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatával. Ez az összetett
munkafolyamat adja a terület szépségét is, hiszen nem csupán gyógyszerhatóanyagok kémiai
fejlesztésével foglalkozunk, hanem vizsgáljuk új vegyületeink biológiai aktivitását is.
Alkalmazott módszereim tehát alapvetően a szerves kémiai preparatív munkavégzés során
használt ismert technikákat foglalták magukba a megfelelő biztonságtechnikai megfontolások
betartásával. Vegyületeim tisztítására preparatív vékonyréteg-kromatográfiát használtam. A
szerkezetazonosítás

mágneses

magrezonancia

(NMR)

spektroszkópiával

és

tömegspektrometriával (MS) történt. Az NMR és MS spektrumok felvételét és értékelését a
Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási Osztályának munkatársai végezték. Kutatási
tevékenységem három alapvető részre volt osztható (összefoglalva ld. 5. ábra):
2.1. Halogéntartalmú Vinca alkaloidok előállítása
Célul tűztem ki fluortartalmú, illetve diklór-ciklopropángyűrűt tartalmazó Vinca
alkaloidok szintézisét. Elsődlegesen a vindolin (2) fluorozásával illetve a vinblasztin (3) és a
vinkrisztin (4) diklórkarbénezési kísérleteivel foglalkoztam. Ez utóbbi esetben kétféle módszert
is kipróbáltam, mindkét esetben fázistranszfer-katalizátor jelenlétében dolgoztam.
a) Hagyományos diklórkarbénezési reakció (CHCl3, NaOH, TEBAC).
b) Diklórkarbénezési reakció nátrium-triklóracetáttal (toluol, TEBAC).
2.2. Vinca alkaloidok epoxidálási kísérletei
Az epoxidálási kísérleteket katarantinból (1) kiindulva végeztem el, m-CPBA és perklórsav
jelenlétében.
2.3. Természetes és szintetikus farmakofórokkal kapcsolt Vinca alkaloidok előállítása
gyógyszerkémiai hibridizációval
A hibridek előállítása a modern gyógyszerkutatásban is elterjedt eljárás [13-19], habár sok
esetben vita tárgyát képezi, hogy milyen komplex struktúrák tekinthetőek valóban hibridnek.

11
Az általános cél a hatékonyság növelése és/vagy a mellékhatások redukálása azáltal, hogy
kettő, vagy több farmakofór egységet alakítunk ki egy molekulán belül, így a kapott vegyületek
akár többféle receptorral is interakcióba léphetnek, vagyis több előnyös biológiai hatásuk lehet.

5. ábra. A legfontosabb célul kitűzött vegyületek összefoglalása. A feltüntetett szerkezeti módosításokat és
kapcsolásokat elsősorban a vindolinon (2), illetve a dimer alkaloidok (3 és 4) vindolin alegységén terveztem
elvégezni.

Kutatócsoportunk korábban már előállított aminosavakkal [20-22], illetve szteroidokkal
[23] kapcsolt Vinca-származékokat, sőt egy új kutatási irányunk egy másik természetes
vegyületcsalád, a flavonoidok (pl. krizin) molekuláris hibridizációját célozza [24]. A triptofán
(Trp) és bizonyos szteroidok kapcsolásával kapott ígéretes eredmények okán tovább folytatva
a kutatást nekem is lehetőségem nyílt bekapcsolódni ezekbe a munkafolyamatokba. Az
aminosavakkal történő kapcsolások nagy előnye, hogy a kapott vegyületek hordozó
peptidekhez kötve közvetlenül képesek a sejtbe jutni, ezáltal célzottabb terápiát tehetnek
lehetővé, és így csökkenhetik a Vinca alkaloidok súlyos mellékhatásait. A szteroid vektor pedig
elősegítheti a hatóanyag könnyebb bejutását a sejtbe. Végül szintetikus farmakofórok
(trifenilfoszfin, morfolin, piperazin, illetve N-metilpiperazin) hatását is vizsgáltam. Ezen
kísérletek egyik közvetlen előzménye az volt, hogy a kutatócsoport sikeresen állított elő 1,2,3triazollal [25, 26] kapcsolt vindolinszármazékokat klikk-reakcióval [27] [KA7]. A hibridek
szintézise során kiindulási anyagként általában a monomer vindolint (2) [28, 29] használtam,
amely önmagában nem citotoxikus [30, 31], viszont információt adhat a dimer alkaloidok
várható kémiai viselkedéséről. Megkíséreltem azt a koncepciót is megerősíteni, hogy hibrid
formában a monomernek (2) daganatellenes hatása is lehet.
Összefoglalva elmondható, hogy halogéntartalmú Vinca-származékok előállítását, illetve
epoxidálási és farmakofór-hibridizációs kísérletek végrehajtását tűztem ki célul. Az új Vincaszármazékok daganatellenes hatását különböző rákos sejtvonalakon, in vitro terveztem tesztelni
(NIH, SZTE, ELTE). Célom olyan új vegyületek előállítása volt, amelyek hatásosabbak, vagy
éppen kevésbé toxikusak elődeiknél, illetve a jelenleg piacon lévő hasonló készítményeknél.
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3. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS
3.1. A TUMOROK KIALAKULÁSA, JELLEMZŐI, BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK [32-35]
3.1.1. A rákos megbetegedések biológiai háttere
Az orvostudomány tumorokkal foglalkozó ága az onkológia (onkosz = daganat, logosz =
tan). A várható klinikai viselkedés alapján két fő típus létezik, megkülönböztetünk jóindulatú
és rosszindulatú daganatokat. A neoplasia (új növekedés) mindkét típusú sejtburjánzásra
vonatkozhat, míg a rák kifejezés mindenképpen rosszindulatú növekedésre utal.
1) Jóindulatú (benignus) daganat: a helyén marad (nem képez áttétet) és a beteg életét
általában nem veszélyezteti. A környező sejtektől, szövetektől saját kötőszövetes tokban
elhatárolódva, lokalizáltan növekszik. Ilyen típusú daganat eltávolítása után a páciens
maradéktalanul gyógyultnak tekinthető.
2) Rosszindulatú (malignus) daganat: a köznyelvben ezt nevezik ráknak, a beteg életét
veszélyezteti. Amennyiben a daganat a hámszövetből indul ki akkor azt karcinómának, ha
pedig a kötőszövetekből, akkor szarkómának nevezzük. A rosszindulatú tumorsejtek képesek
arra, hogy az eredeti (primer) tumorról leszakadva a vér, nyirokrendszer és közvetlenül a
szövetek útján más helyekre vándoroljanak a szervezetben. Ha az elszabadult sejtek ezeken az
új területeken elkezdenek megtelepedni és osztódni, akkor áttétet (metasztázist) hozhatnak
létre.
A leggyakoribb rákos megbetegedések a következők: tüdőrák (Magyarországon a
béldaganatok mellett a leggyakoribb daganat miatti halálok), vastag- és végbélrák, emlőrák,
melanóma, méhnyakrák, prosztatarák, gégerák és májrák. A daganatos sejtek egészséges
sejtekből keletkeznek exogén vagy endogén eredetű kémiai, fizikai illetve biológiai
behatásokra. A génállomány károsodása miatt a sejtekben egyre több mutáció halmozódik fel,
előbb-utóbb kialakul a daganat. Az onkogenezis néhány lépése és a kialakuló tumorsejtek
néhány tulajdonsága az alábbiakban látható:
1) Onkogének aktivációja, tumorszupresszor gének inaktivációja. Hibák jelennek meg a
genetikai programban.
2) Abnormális jelátviteli folyamatok, túlexpresszált növekedési faktor receptorok,
fokozott növekedést stimuláló molekuláris jelátvitel, a növekedés-gátló jelzésekre való
érzéketlenség. A sejtek rosszindulatúvá válnak.
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3) Sérült DNS javításához szükséges képesség elvesztése. Problémák a sejtciklus
szabályozásában, az ellenőrző pontok nem megfelelő működése, a sejtciklus fölötti
kontroll megszűnése, programozott sejthalál (apoptózis) elkerülése. Létrejön a
tumorkezdemény.
3.1.2. Daganatos betegségek kezelési lehetőségei
A komplex onkoterápia a sebészi ellátásból (daganat eltávolítása), sugárterápiából
(radioterápia), kemoterápiából (gyógyszeres kezelés), vagy ezek különböző kombinációjából
áll. A sugárterápia során fotonok (röntgen- és gamma-sugarak) vagy elemi részecskék
(neutronok, protonok és elektronok) formájában „bombázzák” a rákos szöveteket, ahol a
keletkező szabad gyökök károsítják a rákos sejtek DNS-ét (gyakran az egészséges sejtekét is,
ezért sok mellékhatás tapasztalható – tipikusan hányinger és fáradtság), és így akadályozzák a
sejtosztódást. A sugárkezelés aktiválhatja a rákos sejtekre kifejeződő immunválaszt is. A
kemoterápiában ritka a monoterápia, vagyis amikor a beteg csupán egyetlen hatóanyagot kap.
Az általánosan használt, kombinált kemoterápiában többféle (kettő-három), különböző
hatásmechanizmusú és támadáspontú citotoxikus gyógyszert kapnak a betegek. A kemoterápia
használható a rák gyógyítására, a kiújulás megelőzésére, a fájdalom csökkentésére, a tumor
növekedésének megállítására, vagy a daganat méretének csökkentésére. Azonban a
gyógyszeres kezelés önmagában – sebészeti beavatkozás vagy sugárterápia alkalmazása nélkül
– többnyire nem tudja véglegesen megfordítani a rosszindulatú folyamatokat, általában csak
átmeneti remisszió (javulás) érhető el, amellyel meg lehet hosszabbítani a beteg életét.
3.1.3. Rezisztencia
A daganatellenes kezelést nagyban nehezíti, hogy gyakran kialakul a gyógyszerekkel
szembeni rezisztencia. Bizonyos tumorok kezdettől fogva rezisztensek egy adott szerrel
szemben (primer rezisztencia), míg máskor a tumorsejtek a terápia során megjelenő mutációk
révén válhatnak kevésbé érzékennyé az alkalmazott gyógyszerre (szekunder, vagy szerzett
rezisztencia), és így a kezdetben eredményesnek bizonyuló terápia egy idő után elveszítheti
hatásosságát. A betegség előrehaladásával egyre többféle genetikai adottságokkal rendelkező,
egymástól egyre jobban különböző daganatsejtek találhatók egy tumorban, illetve keringenek
a szervezetben, emiatt egyre nehezebb olyan terápiát találni, ami a lehető legtöbb daganatsejt
ellen hatásos lehet.
A kemoterápiával szemben fellépő multidrog-rezisztencia (MDR) szintén megoldásra váró
klinikai kihívás. Az MDR jelenségét, jelentőségét a 3.6. fejezetben részletesen tárgyalom.
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3.1.4. A citotoxikus és citosztatikus onkofarmakonok csoportosítása
A „klasszikus”, az egészséges és tumorsejtek között csak kis szelektivitást mutató
anyagokat citotoxikus (sejtekre mérgező hatású) szereknek hívjuk. Ezek nemcsak a
tumorsejteket, hanem az osztódó, különösen a gyorsan osztódó humán sejteket (csontvelő,
bélrendszer epitheliuma, szőrtüszők, hajhagymák) is károsítják. A normál (ép) szövetekre is
kifejtett hatásaik miatt a kezelés súlyos mellékhatásokkal jár, jellemzőek például a gyomor-bél
rendszeri ártalmak (hányinger, hányás) és a hajhullás. Speciális (szerspecifikus)
mellékhatásokkal is rendelkezhetnek, ilyen például az antraciklin-származékok okozta
kardiotoxicitás, vagy a platinaszármazékok okozta vesekárosodás. A citotoxikus szerek
szelektivitását csupán az okozza, hogy a malignus tumorokban a sejtosztódás lényegesen
aktívabb, mint a normálisan proliferáló sejtekben. Hatásmechanizmusuk alapján négy fő
csoportjuk létezik:
a) DNS bioszintézis gátlása – a DNS építőkövek (nukleotidok) szintézisének gátlása
b) DNS közvetlen károsítása
c) topoizomeráz enzimek gátlása
d) mitotikus orsó gátlása
A citosztatikus (sejtosztódást gátló = antiproliferatív) szerek viszont célzottan a
tumorsejtekre jellemző molekulákat, receptorokat, fehéréket támadják és ezáltal felfüggesztik
azok

szaporodását

vagy

elhalásukhoz,

apoptózisukhoz

vezetnek.

A

citosztatikus

onkofarmakonok tumorspecifikus hatást fejtenek ki, ezért szelektívebbek, mint a citotoxikus
szerek, mérsékelt toxicitás jellemző rájuk. Csoportjaik:
a) szteroid és nem szteroid típusú hormon antagonisták (antiösztrogének, antiandrogének)
b) citokinek (interferonok, interleukinok, tumor nekrózis faktorok, kolóniastimuláló
faktorok)
c) molekuláris célpontra ható, jelátvitelt gátló hatóanyagok (tirozin-kináz gátlószerek,
monoklonális antitestek)
A rák kezelésének fő célja az összes kóros sejt eltávolítása a szervezetből. A kemoterápia
injekció vagy tabletta formájában adagolt, általában meglehetősen agresszív gyógyszerek
kombinációit jelenti, amelyet több napon, héten vagy hónapon át kaphat a beteg. A kezelések
közé szüneteket kell beiktatni, hogy a beteg szervezete pihenhessen, és a csontvelő
regenerálódhasson.
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6. ábra. A leggyakrabban használt onkofarmakonok csoportosítása támadáspontjuk szerint. Folyamatos
keretben a DNS-szintézist vagy a már kialakult DNS-t közvetlenül károsító hatóanyagok, szaggatott keretben
az egyéb gyógyszeres beavatkozási lehetőségek vannak feltüntetve. A számokkal jelölt vegyületek szerkezeti
képletét ld. a 7. ábrán (3.1.5. fejezet).
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3.1.5. A legfontosabb kemoterápiás szerek összefoglalása (6. és 7. ábra)
1) Alkilálószerek
Kémiai reakcióval keresztkötéseket hoznak létre a DNS kettős hélix között és így gátolják
a sejtosztódást, károsítják a megújulni akaró sejtpopulációt. Az irreverzibilis keresztkötéseket
a DNS-javító (repair) mechanizmus nem tudja kijavítani. A csoportba tartoznak a
mustárnitrogén-származékok [pl. ciklofoszfamid (5)], a platinavegyületek [pl. ciszplatin (6)]
és bizonyos tumorellenes antibiotikumok (pl. bleomicin). A bleomicin hatásmechanizmusa
összetett, a DNS feltöredezését okozza vastartalmú szabad gyökök képzésén keresztül (vagyis
DNS-interkalátornak is tekinthető).
2) Topoizomeráz-gátlók, DNS interkalátorok
A topoizomeráz enzimek feladata, hogy relaxálják a szorosan összecsomagolt DNS-t a
replikáció és a transzkripció során. Átmenetileg megszüntetik a kettős spirál másodlagosan
felcsavart szerkezetét és enyhítik a torziós feszültséget. További feladatuk, hogy szétvágják,
majd újból összekötik (egyesítik) az egyes szálakat, DNS-szakaszokat. Interkalációnak azt a
folyamatot nevezzük, amikor egy közel planáris, általában kondenzált aromás gyűrűket
tartalmazó molekula a DNS purin- és pirimidinbázisaival párhuzamosan, azok közé lapjával
beékelődik és hidrogénhíd-kötésekkel rögzül, ezáltal a DNS térszerkezete lokálisan eltorzul. A
topoizomeráz-gátló gyógyszerek DNS-interkalátorként ezt a torzult szerkezet létrehozva
akadályozzák a topoizomeráz enzimek működését, stabilizálják a hasítási komplexet és gátolják
a hasított DNS újraegyesítését.
a) Topoizomeráz-I gátlók (kamptotecinek)
A természetes eredetű kamptotecin (7) félszintetikus származékai.
b) Topoizomeráz-II (DNS-giráz) gátlók
A csoport képviselői közül a klinikumban legelterjedtebbek az antraciklin-antibiotikumok,
amelyeknek legfontosabb képviselője a doxorubicin (8) és a daunorubicin (9).
3) Antimetabolitok
Szerkezetileg hasonlóak a normál anyagcserében szerepet játszó metabolitokhoz, de azokat
helyettesíteni, funkciójukat betölteni nem tudják. A pirimidin és purinantagonisták
(szubsztituált primidin- vagy purinszármazékok) a DNS- vagy RNS-szintézist akadályozzák,
téves irányba viszik a DNS illetve RNS láncok építőelemként funkcionáló pirimidin- vagy
purinbázisok bioszintézisét. Az 5-florouracil (10) a timidin bioszintézisébe avatkozik be
(pirimidin antagonista), a timidilát-szintetáz enzimet gátlolja.
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A 6-merkaptopurin (11) pedig a purin-analóg antimetabolitok (purinantagonisták) közé
tartozik, amely a szervezetben szabadul fel az azatioprin nevű prodrugból. A folsav szintén
nélkülözhetetlen a nukleinsav-anyagcserében (C1 egységet szolgáltat), például elengedhetetlen
az uracil timinné történő metilezéséhez. Ehhez a folsavnak (F) először két lépésben
tetrahidrolfolsavvá (FH4) kell redukálódnia, amely egy következő lépésben folinsavvá (fFH4)
N-formileződik. A folinsav képes az aktív formilcsoportot (C1 egységet) más vegyületekbe (pl.
a timinbe) beépíteni. Ezek alapján folsav-antagonistákat (antifolátokat) is alkalmazhatunk
antimetabolitként [pl. methotrexát (12)], amelyek erősebben kötődnek a redukálandó
természetes metabolitnál a redukciós folyamatot végző enzimhez (dihidrofolsav-reduktáz,
DHFR), és így gátolják annak működését.
4) A mitotikus orsót károsító hatóanyagok (részletesen ld. 3.4. fejezet)
5) Hormon antagonisták
A hormonok életfolyamatainkat szabályozzák, a hormonreceptorok pedig közvetítik a
sejtosztódást serkentő jelet. A hormonok így befolyásolják egyes tumorok – különösen a
rosszindulatú emlő- és prosztatarák – növekedését. Általában a hím, illetve női jelleggel
összefüggő szerveket (emlő és nemi szervek) alkotó szövetek sejtjeit a megfelelő
szexuálhormonok stimulálják, az ellenkező nem hormonjai pedig növekedésükben gátolják.
Ellentétes hatású hormonok adása, hormonantagonisták alkalmazása vagy akár a tumorsejtek
sokszor túlszabályozott hormonreceptorainak gátlása a tumor regressziójához (a daganat
visszafejlődéséhez) vezethet. Az antiösztrogének az ösztradiol receptor gátlásán keresztül
hatnak, az antiandrogének pedig kompetitíven gátolják az androgén receptorokat.
● Az ösztrogén hatás felfüggesztése (antiösztrogének)
Az ösztrogén receptor gátlása révén hatnak. Ebbe a csoportba tartoznak a szelektív ösztrogén
receptor modulátorok (SERM), például a tamoxifen (13). Az ösztradiol receptorhoz kötődve
gátolja az ösztrogén dependens daganat növekedését (kompetitív antagonista). Leginkább
mellrák esetén, műtét utáni prevencióra alkalmazzák.
● Az androgén hatás felfüggesztése (antiandrogének)
Az antiandrogén hatású szteroidokon túl újabb, nem szteroid szerkezetű hatóanyagok [pl.
flutamid (14)] is rendelkezésre állnak. A flutamid (14) gátolja a célszövet androgén receptorain
a tesztoszteron, dihidrotesztoszteron kötődését, prosztatarák kezelésére használható.
● A glükokortikoidok közül a szteroid típusú prednizolon (15) kombinációs kezelések
részeként, és a betegek életminőségének javítására is alkalmas hatóanyag.
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6) Fotodinámiás szerek
A fotodinamikus kezelés (Photodynamic therapy, PDT) során fényérzékenyítő anyagot
juttatnak (általában injekcióval) a betegbe, majd annak a daganatos szövetekben való
feldúsulása után valamilyen fényforrással (pl. lézerrel) látható hullámhossz-tartományba eső
fénnyel világítják be az adott területet. Ilyenkor a szöveti oxigénből ROS vegyületek (reactive
oxygen species, reaktív oxigén gyökök) keletkeznek, amelyek toxikusak a felületi rákos sejtek
számára és így a tumor regressziójához vezetnek. A legjellemzőbb, csoportba tartozó képviselő
a porfirin-egységekből felépülő porfimer-nátrium (Photofrin®).
7) Citokinek (biológiai válaszreakciókat szabályozó, kis molekulatömegű glikoproteinek)
Ezek a jelzőfehérjék irányítják a sejtműködést, közvetítik a sejtek közötti kapcsolatokat,
illetve szabályozzák az immunsejtek szaporodását és differenciálódását. Részt vesznek a
szervezet rákra adott immunválaszában is. Négy fő csoportra oszhatóak:
a) Interferonok (IFN)
Endogén fehérjék, amelyeknek feladta, hogy aktiválják az immunrendszert és a környező sejtek
védekező mechanizmusait. Közülük onkológiai használatra a fehérje természetű, rekombináns
humán interferon-α került.
b) Interleukinok
A terápiában a rekombináns humán interleukin 2-t (rhIL-2, aldesleukin) használják. Antigén
megjelenésekor a T-limfociták IL-2-t kezdenek termelni, aminek hatására citotoxikus T-sejtek
és természetes ölősejtek (Natural Killer, NK sejtek) termelődnek és fejtik ki tumorellenes
hatásukat.
c) Tumor nekrózis faktorok (TNF)
Legfontosabb példa a TNF-α, amely direkt citotoxikus hatással rendelkezik. IL-2-vel együtt
adva szinergista hatást fejt ki, serkenti az immunrendszer sejtjeinek proliferációját, és egyéb
kemoterápiás szerekkel együtt adva fokozza a daganatos sejtek pusztulását.
d) Kolóniastimuláló faktorok
Közülük a granulocita-kolóniastimuláló faktorok (G-CSF) a granulociták osztódásának
fokozására, míg az eritropoetin-készítmények a vörösvértest-termelődés ösztönzésére
használhatóak. A rekombináns G-CSF-ek (pl. Filgrastim®) hatására a károsodott csontvelő
gyorsabban regenerálódik, szignifikánsan nő az óránként keletkező új sejtek száma. Ez lehetővé
teszi nagyobb dózisú kemoterápia alkalmazását és/vagy a kezelés gyorsabb ismétlését.
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8) Újabb típusú citosztatikumok, célzott rákterápia
A daganatok gyógyszeres kezelésének legfrissebb ága az ún. célzott kemoterápia (targeted
chemotherapy), amely során a sejtek bonyolult jelátviteli rendszerének fontos elemeit, bizonyos
tirozin-kinázhoz (TK) kapcsolt receptorok működését lehet tumorsejtekre specifikusan gátolni.
Ezek az enzimaktivitással rendelkező receptorfehérjék a növekedési faktorok hatásait
közvetítik, bennük a kináz ezim közvetlenül kapcsolódik egy transzmembrán receptorhoz.
Agonista kötődésének hatására aktiválódik a receptor enzimatikus része. A sejtmembránon
kívüli (extracelluláris) domén fogadja a jelet (ligandot), amely a transzmembrán részen
keresztül eljut a citoplazmatikus TK doménhez, ez a jelet adenozin-trifoszfátot (ATP-t) igénylő
foszforilációval közvetíti más fehérjék felé.
A TK-k egy része növekedési faktorok receptoraként működik. A növekedési faktorok
feladata egészséges szervezetben a sejtek növekedésének, túlélésének és szöveti
differenciálódásának szabályozása. A legfontosabb növekedési faktorok a következők:
● EGFR-1: epidermális növekedési faktor receptor 1-es típusa (HER-1)
● EGFR-2: epidermális növekedési faktor receptor 2-es típusa (HER-2)
● PDGFR: vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor
● VEGFR: vaszkuláris endoteliális növekedési faktor receptor
A növekedési faktorok fontos szerepet játszhatnak a tumorok kialakulásában, számos
malignus tumorfajtában expresszálódnak. Mutáció hatására egy rendellenesen működő,
állandóan bekapcsolt állapotú növekedési faktor keletkezhet, amely a sejteket folyamatos,
korlátlan osztódásra kényszeríti. Ezért gyógyszeres kezelés előtt biopsziával érdemes
megvizsgálni, hogy milyen mutáns növekedési faktor van jelen a daganatos sejtben és ennek
ismeretében célszerű szelektív hatóanyagot választani.
A jelátviteli folyamatokba történő beavatkozás két stratégiával történhet:
a) tirozin-kináz enzim közvetlen gátlása (kis molekulatömegű jelátvitel-gátlók)
b) a tirozin-kináz enzimhez kapcsolódó receptor blokkolása (monoklonális antitestek)
A) Kis molekulatömegű jelátvitel-gátlók
A TK gátlók úgy illeszkednek a protein-kináz enzimek aktív centrumának zsebébe, hogy ezzel
gátolják a természetes ligand, az ATP illeszkedését (ATP-kompetítorok). A jelátviteli
folyamatokban alapvető fontosságú foszforiláció ezáltal blokkolva lesz. A szelektivitáson túl
nagy előnyük, hogy szájon át (per os) szedhető, gyomor-bélrendszerből felszívódó,
kismolekulájú hatóanyagok.
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a) EGFR és PDGFR tirozin- kináz jelátvitel-gátlók
A csoportba tartozik pl. a gefitinib (16) (Iressa®), amely a nem-kissejtes tüdőrák kezelésére
alkalmas hatóanyag.
b) BCR-ABL tirozin-kináz jelátvitelgátlók
A BCR-ABL gén egy génhiba következtében létrejött fúziós tirozin-kináz. Az ABL normálisan
egy sejtosztódást és sejtérést (differenciálódást) szabályozó, TK enzimaktivitással rendelkező
fehérje. Krónikus mieloid leukemia (CML) esetén egy hibás géntranszlokáció miatt egy hibás,
állandóan bekapcsolt állapotú TK enzimreceptor keletkezik (BCR-ABL), amely a sejteket
folyamatos osztódásra kényszeríti. Az imatinib (17) gátolja a BCR-ABL onkoprotein TK
doménjét, és így csökkenti az enzim ATP-vel történő foszforilációját.
c) Multitirozin-kináz jelátvitelgátlók
Felmerült az igény több-enzim-receptor komplex (EGFR, PDGFR, VEGFR) egyidejű gátlására
is, ennek hatására fejlesztették ki a kutatók a multitirozin-kináz gátló gyógyszereket. A
csoportba tartozik például a sunitinib (18), amely vesedaganatok kezelésére alkalmas.
d) Proteaszóma inhibítorok
A csoportba tartozó legismertebb hatóanyag a bortezomib („first in class”) (19), amely
reverzibilisen gátolja a 26S proteoszómát. Ezzel leállítható a hibás, apoptózist vezérlő fehérjék
lebontása és a tumorsejtek pusztulása következik be. Myeloma multiplex esetén alkalmazható.
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7. ábra. A 3.1.5. fejezetben szereplő onkofarmakonok szerkezete. Rózsaszínnel a doxorubicin (8) és a
daunorubicin (9) közötti szerkezeti eltérések. A kismolekulájú jelátvitel-gátlók (16-19) szerkezetére jellemző,
hogy sok bázikus nitrogénatom található bennük. Ez utóbbi csoport képviselőinél gyakran előforduló szerkezeti
egységek: benzpirimidin alapváz (kékkel → gefitinib, 16), morfolin (kékkel → gefitinib, 16), piperazin vagy Nmetilpiperazin (kékkel → imatinib, 17) oldalláncok.
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B) Nagy molekulatömegű jelátvitel-gátlók (Monoclonal Antibodies, MAB)
A monoklonális antitestek (rekombináns immunoglobulinok) szintén új típusú szerek,
amelyek a tumorsejtek felszínén megjelenő specifikus antigénekkel lépnek reakcióba. Az
antitest-antigén kapcsolódás a tumorsejt apoptózisához és líziséhez vezet. A sejtfelszíni
jelátviteli receptor inaktiválásával a sejtet korlátlan osztódásra késztető jel nem fogja elérni a
sejtmagot. Ezenkívül aktiválhatják az immunrendszert is. Azonban mindig csak egy adott
receptorra és így egy adott tumortípusra specifikusak. A rituximab (Rituxan®) pl. a Blimfociták sejtfelszíni CD20 (Cluster of differentiation 20) markeréhez kötődik. A
trastuzumab (Herceptin®) pedig specifikusan kötődik a mellrák sejtek speciális, osztódást
indukáló faktorához. A MAB-ok előnyei közé tartozik a hosszú felezési idő (akár 25-35 nap,
heti egyszeri adás is elképzelhető). Azonban szájon át nem adhatóak, magas dózis (akár naponta
500 mg) szükséges belőlük, és alkalmazásuk során immunogenicitás (súlyos, akár életveszélyes
immunreakció) léphet fel. Ezenkívül nehéz és drága a nagyléptékű biotechnológiai termelésük.
3.2. A SEJTCIKLUS ÉS A SEJTOSZTÓDÁS [32-35]
3.2.1. A sejtciklus szakaszai (8. ábra)
Az eukarióta sejtek élete, a sejtciklus két fő szakaszra osztható, ez a nyugalmi fázis
(interfázis) és az azt követő sejtosztódás (M-fázis). Az interfázis három szakaszból áll (G1, S
és G2). Az első szakaszban (G1) nagy sebességgel zajlik a bioszintézis, a sejt növekszik, tömege,
térfogata gyarapodik. A szintézis-szakaszban (S-fázis) a sejt DNS-tartalma megkettőződik
(replikáció). A nyugalmi fázis harmadik szakasza (G2) a sejt végső felkészülése a hamarosan
bekövetkező sejtosztódásra. Az M-fázisban megtörténik a sejtmag kromoszómáinak (mitózis)
és a sejt citoplazmájának (citokinézis) kettéosztódása.
A sejtek 50-80 alkalommal képesek osztódni, ezt a kromoszómák végén lévő telomerek
szabályozzák. Ezek minden osztódás után rövidülnek, végül elfogynak. A sejtciklus folyamata
átmenetileg megáll a restrikciós pontokban, így lehetőség van a DNS ellenőrzésére,
hibajavításra, illetve ha szükséges az apoptózis beindítására (8. ábra). A legfontosabb
ellenőrzési pontok a G1 szakasz végén (G1/S átmenet - a sejt ellenőrzi, hogy a lemásolandó
DNS-e nem hibás-e), a G2 szakasz közben (újonnan szintetizált DNS épségének ellenőrzése),
illetve az M-fázis metafázisában (létrejött-e megfelelően a mitotikus orsó a mikrotubulusokból)
vannak. Az osztódással kialakult sejtek új életciklust kezdenek. Daganatképző sejtek esetén a
sejtciklus szabályozása zavart szenved, a sejtek növekedése, osztódása felgyorsulhat és
korlátlanná válhat, illetve az apoptózis beindítása is gátlás alá kerülhet.
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8. ábra. A sejtciklus szakaszai és ellenőrző pontjai.

3.2.2. A mitózis szakaszai
1) Profázis, prometafázis (előszakasz)
A sejtmag kromatin állományából fokozatosan kialakulnak a kromoszómák és így a DNS
maximálisan feltekeredett formába kerül. A sejtváz fehérjefonalaiból, a mikrotubulusokból
elkezd kialakulni a kromoszómák mozgatását irányító rendszer, az osztódási orsó.
2) Metafázis (középszakasz)
Befejeződik a mitotikus orsó kialakulása. A kromoszómák a sejt középső (egyenlítői) síkjába
rendeződnek, és befűződési pontjuknál (centroméra) az orsóhoz kapcsolódnak.
3) Anafázis (utószakasz)
A kromoszómák kromatidái (fél kromoszómák) a befűződési pontnál elválnak egymástól, és az
osztódási orsó húzófonalainak hatására a sejt két ellentétes pólusára vándorolnak. Eközben a
húzófonalak a sejtközpont (centroszóma) felőli végükön folyamatosan lebomlanak.
4) Telofázis (végszakasz)
Az osztódási orsó eltűnik, kialakul a két utódsejt magja, bennük 46-46 kromoszómával. A
kromoszómák

despiralizálódásával

újra

létrejön

az

egybefüggő

kromatinállomány.

Végeredményben két, az anyasejttel megegyező utódsejt jön létre.
3.3. AZ EUKARIÓTA SEJTEK MIKROTUBULÁRIS RENDSZERE [32, 36, 37]
A mikrotubulusok a citoszkeleton (sejtváz) legfontosabb strukturális elemei. Az eukarióta
sejt belső váza egy fehérjeszálakból álló háromdimenziós hálózat, ez tartja a sejtszervecskéket
a helyükön és határozza meg a sejt alakját, továbbá felelős a sejten belüli mozgásokért és
irányítja a sejt egészének mozgását is [38].
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A citoszkeletont a mikrofilamentumok, az intermedier filamentumok, és a mikrotubulusok
alkotják. A miktotubulusok fenntartják a sejt belső rendezettségét, illetve a kapcsolódó
motorfehérjék segítségével (dineinek, kinezinek → az ATP-hasításból felszabaduló energiát
mozgássá alakítják át) lehetővé teszik az egyes sejtalkotók között a transzportot és a belső
átrendeződést eredményező mozgásokat. Ezenkívül a sejtosztódás M-fázisában kétpólusú
mitotikus orsóvá átrendeződve elősegítik a kromoszómák szétválását és szállítását. A
mikrotubulusok felépítésében kétféle, egymáshoz hasonló kb. 50 kDa tömegű polipeptid, az αés a β-tubulin vesz részt. A kétféle alegységből felépülő tubulin heteodimerek
protofilamentumokká kapcsolódnak össze, majd 13 protofilamentumból egy polarizált, pozitív
(+) és negatív (–) véggel rendelkező cső jön létre. A szabad mikrotubulusok dinamikusan
épülnek fel (asszociáció) és bomlanak le (disszociáció) a heterodimerek polimerizációjával,
illetve depolimerizációjával (9. ábra). A mikrotubulus mindkét végén képes épülni és bomlani
is, de a + végen a növekedés üteme gyorsabb. A dinamikus instabilitás [39, 40] fenntartásához
kémiailag GTP, illetve Mg2+ szükséges. A polimerizáció és a GTP-hidrolízis sebességének
aránya

meghatározza,

hogy

a

mikrotubulusok

növekszenek-e,

depolimerizálódnak. Különösen gyors ez a folyamat osztódó sejtek esetén.

9. ábra. A mikrotubulusok kialakulása és dinamikus instabilitása.

vagy

gyorsan
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3.4. A MIKROTUBULÁRIS RENDSZERT GÁTLÓ VEGYÜLETEK CSOPORTJAI
A Vinca alkaloidok, a kolhicin és taxánok a mitotikus orsó képződéséhez szükséges
miktotubuláris fehérjékhez kötődve akadályozzák a sejtosztódás mitotikus (M) fázisát. Vagyis
a csoportba tartozó természetes és (fél)szintetikus hatóanyagok citotoxikus tulajdonsága a
mikrotubulusok működésének gátlásán keresztül valósul meg [41-47]. A tubulin molekulákhoz
kötődve blokkolják a mikrotubulusok dinamikáját, így végső soron megakasztják a mitózist,
ami sejthalálhoz vezet. Ezért is nevezik ezeket a szereket tubulinmérgeknek.
I. Vinca alkaloidok [48-50]
A heterodimer tubulin β alegységéhez kötődnek és irreverzibilis asszociátumot képeznek a
spirális polimerrel. Ezzel megakadályozzák, hogy a tubulin húzófonalakká kapcsolódjon össze,
és így a sejt osztódása megáll.
II. Kolhicin (20) [51, 52, 10. ábra]

10. ábra. Az őszi kikerics (Colchicum autumnale) és fő alkaloidja, a kolhicin (20).

A Vinca alkaloidokhoz hasonlóan a tubulinokhoz kötődve azok asszociációját
(polimerizációját) gátolja meg. Indikációs területe a mieloid leukémia, de toxicitása miatt erre
a célra tartósan nem használható. Manapság a gyógyászatban az akut és krónikus köszvény
kezelésére alkalmazzák.
III. Taxánok (21-22) [53, 54, 12. ábra]
A csoportba tartozó paklitaxel (21) és docetaxel (22) az eddigi hatásmechanizmustól
eltérően a β-tubulinhoz kötődve stabilizálja mikrotubulusokat, és így a depolimerizációt gátolja.
Vagyis ezek a hatóanyagok megakadályozzák a már kialakult mikrotubulusok lebontását. A
végeredmény azonban ugyanaz, a sejtek életciklusuk mitotikus fázisában felhalmozódnak és
elpusztulnak. Jelenleg a növényi eredetű taxánok közül kettő, a paklitaxel (taxol) és a docetaxel
(taxotere) használatos a klinikai onkológiában.
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11. ábra. A növényi eredetű taxánok alapanyagát (dezacetilbakkatin III) az Európában honos tiszafa (Taxus
baccata) tűleveleiből nyerik ki, amelyet azután szintetikusan néhány lépésben továbbalakítanak.

Kémiai szerkezetüket tekintve mindkét vegyület taxángyűrűből és a citotoxikus hatáshoz
szükséges fenil-izoszerin-oldalláncból épül fel. A paklitaxel (21) és a docetaxel (22) szerkezete
között az a különbség, hogy a taxángyűrű oldalláncának végén a paklitaxelben lévő
fenilcsoportot a docetaxelben terc-butiloxi-csoport váltja fel, továbbá a paklitaxelben a 10-es
helyzetű szénatomon lévő oxigénhez acetilcsoport, a docetaxelben pedig egy hidrogén
kapcsolódik (12. ábra).

12. ábra. A paklitaxel (21) és a docetaxel (22) szerkezete, kékkel jelölve a hatáshoz nélkülözhetetlen
(farmakofór) fenil-izoszerin odallánc, rózsaszínnel a szerkezeti eltérések.

A paklitaxelt (21) ma a petefészek- és emlőrák egyik leghatékonyabb gyógyszerének tekintik
(ciszplatinnal vagy karboplatinnal kombinálva elsőként választandó szer petefészekrák
kezelésében). A két taxánszármazék klinikai jelentősége gyakorlatilag azonos, a docetaxel (22)
azonban kisebb adagokban hatásos. A taxánszármazékok túlérzékenységi (hiperallergiás)
tüneteket és folyadékretenciót is okozhatnak, ami megfelelő antihisztamin és dexametazon
adagolással megelőzhető.
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3.5. A TERÁPIÁBAN HASZNÁLT TERMÉSZETES ÉS FÉLSZINTETIKUS VINCA ALKALOIDOK [55]
A klinikumban kemoterápiás szerként alkalmazott természetes eredetű vinblasztin (3) és
vinkrisztin (4) nagyon alacsony koncentrációban van jelen a növényben [11, 12]. A
gyógyszeripar Vinca alkaloidok iránti fokozódó érdeklődése miatt szükségessé vált a rózsás
meténgből történő izolálási módszer javítása, a monomerek szintetikus úton történő
összekapcsolása, totálszintézisek kidolgozása, illetve félszintetikus (hatékonyabb, kevésbé
toxikus) származékok előállítása. A legfontosabb félszintetikus képviselők közé tartozik a
vindezin (23), a vinorelbin (24) és a vinflunin (25) (1. táblázat, illetve 13. ábra).
Gyógyászati felhasználás
Vinblasztin (3) (természetes alkaloid)
Vinkrisztin (4) (természetes alkaloid)
Vindezin (23) (félszintetikus)
Vinorelbin (24) (félszintetikus)
Vinflunin (25) (félszintetikus)

■ Hodgkin és non-Hodgkin limfóma
■ Vérképzőszerveket érintő daganatok (leukémia)
■ Melanóma, bizonyos tüdőkarcinómák
■ Ewing-szarkóma, Kaposi-szarkóma
■ Wilms-tumor
■ Metasztatizáló emlő- és heredaganatok
■ Fej-nyak-daganatok

1. táblázat. A természetes (3 és 4) és félszintetikus (23-25) Vinca alkaloidok legfontosabb terápiás indikációi.

A vinblasztintól (3) a vindezin (23) csak a vindolin (2) rész szubsztituenseiben különbözik,
savamid funkciós csoportot tartalmaz. A vinorelbinben (24) viszont a velbánamin-vázzal
rendelkező ”katarantin (1) rész” eltérő, míg a vindolin (2) mag azonos a vinblasztinban (1)
szereplővel. A 24 a 3 anhidroszármazéka, amelyben a velbánamin-váz 9 tagú gyűrűje 8 tagúvá
szűkül (5'-nor-anhidrovinblasztin). A két fluoratomot tartalmazó vinflunin (25) pedig a
legújabb félszintetikus vegyület (2009). A bázikus nitrogént tartalmazó Vinca vegyületcsalád
többségét intravénás infúzióban, szulfát- vagy tartarát-sóik formájában alkalmazzák. A 24 lágy
kapszula formájában is elérhető gyógyszer. Napjainkban ez az egyetlen, orálisan is adható,
kevésbé toxikus Vinca-származék. Az alkaloidok zömében a májban metabolizálódnak és az
epén keresztül ürülnek ki [56]. Súlyos mellékhatásaik vannak:
1) Neurotoxicitás (idegrendszeri károsodás)
Jellemző megjelenési formája a neuropátia (idegfájdalom és abnormális érzetek), pl. a
paresthesia (bőr-érzékelészavar).
2) Mieloszupresszió
A Vincák a csontvelő működésének visszaesését okozzák, ami csökkent fehérvérsejt-,
vörösvértest-, és vérlemezke-termelést eredményez. A legjellemzőbb ezek közül a leukociták
számának kóros csökkenése (neutropénia). A két fő mellékhatáson túl gyakran alakul ki
vérszegénység, továbbá jellemzőek az emésztési panaszok, illetve a hajhullás is.

28
I. VINBLASZTIN (3) (Velban®, Vinblastin Richter®)
Legsúlyosabb mellékhatása a mieloszuppresszió. Jobban károsítja a csontvelőt, mint a
vinkrisztin (4), de kevésbé neurotoxikus. Legfontosabb klinikai alkalmazása a limfóma,
emlőrák, leukémia, de bleomicinnel és ciszplatinnal (6) kombinálva a metasztatizáló
heredaganatok kezelésére is használható.
II. VINKRISZTIN (4) (Oncovin®, Vincasar PFS®, Vincristin Richter®)
A vinblasztinnál (3) hatékonyabb daganatellenes szer. Neurotoxikus hatása az adagolás
korlátozó tényezője, jelentős károkat okozhat a központi idegrendszerben. Fő felhasználási
területe az akut limfoblasztos leukémia (ALL) és a különböző limfómák, de más
készítményekkel kombinálva áttételes rákok esetén is használható. Sőt, mivel a gyermekeket
kevésbé érinti a neurotoxikus mellékhatás, ezért Wilms-tumor (nefroblasztóma), Ewingszarkóma, illetve neuroblasztóma esetén is kiválóan alkalmazható.
III. VINDEZIN (23) (Eldisine®, Fildesin®) [57-59]
IV. VINORELBIN (24) (Navelbine®) [60-63]
V. VINFLUNIN (25) (Javlor®) [64-67]

13. ábra. A klinikumban is használt félszintetikumok, a vindezin (23), a vinorelbin (24) és a vinflunin (25).
Rózsaszínnel a szerkezeti eltérések láthatóak a vinblasztinhoz (3) (Bevezetés: 4. ábra) képest.

29

3.6. VINCA ALKALOIDOK ÉS A MULTIDROG-REZISZTENCIA
A Vinca alkaloidok klinikai alkalmazhatóságát erős toxicitásuk és a multidrog-rezisztencia
(MDR) korlátozza [68, 69]. Az MDR a sejtek önvédelmi reakciója a testidegen anyagok
(xenobiotikumok) intracelluláris felhalmozódása ellen. Ennek módja a sejtből kifelé irányuló
(efflux) transzport, amely során az erre specializálódott P-glikoprotein (P-gp) nevű
transzmembrán fehérje a nemkívánatos anyagokat aktív transzporttal - a hozzá kötődni képes
ATP hidrolíziséből nyert energia felhasználásával - kijuttatja a sejtből. A P-gp mediált effluxtranszport akadályozza a Vinca alkaloidok hatásának kialakulását, mert a vegyületcsalád is a
széles szubsztrátspecificitással rendelkező P-gp szubsztrátjai közé tartozik (14. ábra).

14. ábra. A Vinca alkaloidok hatásmechanizmusa a mikrotubuláris rendszer gátlásán keresztül, illetve a P-gpmediált rezisztencia (MDR) jelensége. DER: durva felületű endoplazmás retikulum. SER: sima felületű
endoplazmás retikulum.
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Amerikai szerzők (Lukesh és munkatársai) 2017-ben előállítottak 180 vinblasztin-20’amid-származékot a kereskedelemben is elérhető alegységekből, a katarantinból (1) és a
vindolinból (2), csupán három lépésben [70]. Céljuk az volt, hogy a szerkezet-hatás
összefüggések feltárásával előállítsanak olyan vegyületeket, amelyek erősebben kötődnek a
tubulinokhoz, és/vagy kisebb P-gp-mediált rezisztenciát mutatnak, mint a vinblasztin (3). Tehát
olyan új, vinblasztin-analogonokat terveztek előállítani, amelyeknek hatása felülmúlja a
vinblasztinét (3), illetve amelyekre nem, vagy kevésbé jellemző a P-gp efflux és az ebből eredő
MDR. Első lépésben a katarantin (1) és vindolin (2) monomereket kapcsolták össze vas(III)klorid, vizes sósav és trifluoretanol jelenlétében. Ezután nátrium-borohidrid (NaBH4) és
cézium-azid (CsN3) segítségével (hidroazidálás) létrehozták a prekurzorként szolgáló 20’azidovinblasztint (26). Ezt a származékot (26) redukálva 20’-aminszármazékot kaptak (27),
amit savkloridokkal vagy karbonsavakkal N-acilezve jutottak el a különböző helyettesített 20’amidokhoz

(például

alkil-amidok,

benzoil-amidok,

akril-amidok,

szulfonil-amidok,

monociklusos és policiklusos amid-heterociklusok, 10’-fluorvinblasztin-amidok) (15. ábra).
Az előállított vegyületek biológiai aktivitását különböző sejtvonalakon vizsgálták:
• L1210 (egér limfoid leukémia sejtvonal)
• HCT116 (humán vastagbél karcinóma sejtvonal)
• HCT116/VM46 (vinblasztin-rezisztens humán vastagbél karcinóma sejtvonal)
Az alifás R csoportot tartalmazó 20’-amidszármazékok közül a ciklopropil, a ciklobutil,
illetve a vinilcsoportot tartalmazó képviselők bizonyultak a leghatékonyabbnak, IC50 értékeik
hasonlóak voltak a vinblasztinéhoz (3) a vizsgált sejtvonalakon. A benzoil-amidok,
akrilamidok, illetve a különböző mono- és policiklusos származékok esetén számos vegyület
hatása már meghaladta a vinblasztinét (3). A szulfonamid-származékok biológiai aktivitása
azonban elmaradt a vinblasztinétól (3). Kiemelendő a 10’-fluorvinblasztin-20’-amidok esete,
ahol mindhárom vizsgált vegyület hatása meghaladta a vinblasztinét (3), illetve az egyik
származék (28) IC50 értéke 2 nagyságrenddel (kb. 100-szor) volt kisebb a szenzitív
sejtvonalakon (2. táblázat).
IC50 (nM)
vinblasztin (3)
26
27
28

L1210
6,0
nincs adat
nincs adat
0,06

HCT116
6,8
690
600
0,08

HCT116/VM46
600
5500
>10000
0,9

2. táblázat. A szerzők bizonyítják, hogy bizonyos 20’-vinblasztin-amidok hatásosabbak a vinblasztinnál (3). A
táblázatban példaként a 28 jelű származék 60, 80 illetve 900 pM-os IC50 értékei láthatóak.
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15. ábra. A 20’-as helyzetű szénatomon helyettesített vinblasztin- és 10’-fluorvinblasztin-amidok előállítása. A
szerzők bizonyítják, hogy különböző szerkezeti módosítások révén előállíthatóak olyan vinblasztin-származékok,
amelyek nem, vagy kevésbé szubsztrátjai a P-gp-nek és így lehetségessé válik az MDR csökkentése.
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3.7. VINCA ALKALOID HALOGENIDEK, A HALOGÉNEZÉS GYÓGYSZERKÉMIAI JELENTŐSÉGE
A halogénezés célja (az új Vinca származékok előállításán túl) az volt, hogy hatására
tovább nőhet a molekula lipofilitása, amely per os alkalmazás esetén segítheti a vegyületek
sejtmembránon történő könnyebb átjutását.
Mivel a monomer vindolin (2) önmagában nem rendelkezik citotoxikus aktivitással [30,
31], ezért a szakirodalomban kevés adat található olyan új vindolinszármazékok előállítására,
amelyek prekurzorként szolgálhatnának a katarantinnal (1) történő kapcsolásra és így a
természetes dimer alkaloidokhoz (3 és 4) szerkezetileg hasonló struktúra felépítésére.
Kutatócsoportunkban azonban már számos klór-, bróm-, és jódtartalmú vindolinszármazékot
szintetizáltak. A kutatócsoport vizsgálta továbbá a vindolin (2) A gyűrűjének aromás elektrofil
szubsztitúciós (SEAr) reakcióit is (16. ábra), és sikeresen állították elő többek között az alábbi
vindolinszármazékokat (29-34) [71]:

16. ábra. Néhány, a vindolin (2) 10-es és 12-es pozíciójában helyettesített nitro-, amino- és halogénszármazék
(29-34) szerkezete.

Novák és munkatársai különböző aril-boronsavakat alkalmazva számos 10-es helyzetben
aril-gyűrűvel szubsztituált vindolinszármazékot (35-40) állítottak elő [72] (17. ábra):

17. ábra. A vindolin (2) 10-es helyzetben helyettesített halogénszármazékaiból Suzuki-reakcióval kapott, 10-es
helyzetben arilgyűrűt tartalmazó vindolinszármazékok (35-40) szerkezete.

Berrier és munkatársai a vindolin (2) fluorozási reakcióival foglalkoztak és az előállított
fluor-szubsztituált származékokat katarantinnal (1) kapcsolták [73].
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A biológiai vizsgálatok szerint azonban ezeknek a szintetikus dimer származékoknak a
citotoxikus aktivitása nem érte el a természetes dimer alkaloidokét (3 és 4).
Amerikai szerzők (Gotoh és munkatársai) a vinblasztin (3) és a vinkrisztin (4) halogénezett
származékaival kapcsolatban közöltek eredményeket [74]. Többek között sikeresen állítottak
elő 10’-fluorvinblasztint (41), illetve 10’-fluorvinkrisztint (42) (18. ábra) és azt találták, hogy
a katarantin-rész 10-es helyzetében (10’) történő fluorozása jelentősen (kb. tízszeresére) növelte
a természetes alkaloidok (3 és 4) daganatellenes hatását a vizsgált sejtvonalakon (3. táblázat).

18. ábra. A 10-fluorvinblasztin (41) és a 10-fluorvinkrisztin (42) szerkezete.
IC50 (nM)
vinblasztin (3)
10’-fluorvinblasztin (41)
vinkrisztin (4)
10’-fluorvinkrisztin (42)

L1210 sejtvonal
6,0
0,7
6,0
0,8

HCT116 sejtvonal
6,8
0,8
7,0
1,5

3. táblázat. A természetes dimer alkaloidok (3 és 4) és fluorozott származékaik (41 és 42) IC50 értékei két
sejtvonalon.

A klórral és brómmal helyettesített származékok IC50 értékei hasonlóak voltak a
vinblasztinéhoz (3) és a vinkrisztinéhez (4), a 10’-jódszármazékok hatása pedig már 1
nagyságrenddel gyengébb volt a természetes alkaloidoknál (3 és 4). Érdekes, hogy ez a
minimális eltérés (egy halogénatom bevitele ebbe a nagyméretű molekulába) mennyire
befolyásolja a daganatellenes hatást. A közlemény [74] szerint a fluor egyedülálló szerepe a
tubulinkötődés során nyilvánul meg. A tubulinok hidrofób üregei ugyanis rendkívül érzékenyek
a különböző sztérikus interakciókra, és ezekbe a szerkezeti egységekbe a fluor kiválóan
illeszkedik, így nagyban elősegíti a kötődést a tubulin fehérje és a hatóanyag között. A 12’helyzetben történő halogénszubsztitúció (I, Br, F) nagyságrendileg tizedére, a klórszubsztitúció
pedig még tovább csökkentette a dimerek (3 és 4) aktivitását a vizsgált sejtvonalakon.
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Egy újabb kutatás a vinblasztin (3) C20’-etilcsoportjának szerepét és módosításának
hatásait vizsgálta [75] (19. ábra). A szerzők (Allemann és munkatársai) különböző C20’helyzetben kondenzált és helyettesített vinblasztin-származékokat állítottak elő és vizsgálták
azok biológiai hatását (4. táblázat).

19. ábra. A vinblasztin (3) C20’-etilcsoportjának különböző módosításával kapott származékai (43-50).

Azt találták, hogy a cisz helyzetű ciklohexil-kondenzált vinblasztin-származék (43) hatása
tízszer nagyobb, mint a vinblasztiné (3), míg a transz-kondenzált származék (44) hatása
nagyságrendileg megegyezik a vinblasztinéval (3). Az etilcsoportból kialakuló intramolekuláris
gyűrű konformációja tehát hatással van a tubulinkötődésre, és így daganatellenes hatás
mértékére is. Amikor az etilcsoportot hidroxilcsoporttal egészítették ki (45), akkor a hatás teljes
megszűnését tapasztalták. A fluorozott származék (46) IC50 értéke megegyezett a
vinblasztinéval (3). A nitril- és az azidszármazékok (47 és 48) esetén a daganatellenes hatás
tizedére csökkent. A C20’-etilcsoport cseréje propil (49, R=Me) vagy butilcsoportra (50, R=Et)
szintén a biológiai aktivitás jelentős csökkenéséhez vezetett.
IC50 (nM)
vinblasztin (3)
43
44
45
46
47
48
49
50

L1210 sejtvonal
6,0
0,6
6,0
>1000
7,5
80
65
300
480

HCT116 sejtvonal
6,8
0,7
6,0
>1000
6,3
80
70
420
790

4. táblázat. A vinblasztin (3), illetve C15’/C20’ helyzetben kondenzált (43 és 44) és C20’-helyzetű szénatomon
helyettesített (45-50) származékainak IC50 értékei két sejtvonalon.
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3.8. FARMAKOFÓROK ÉS HIBRIDEK
A farmakofórok kombinálása lehetőséget adhat többféle betegség egyidejű gyógyítására
ugyanazzal a gyógyszermolekulával. A hagyományos gyógyszeres kombinációs terápia
alternatívájaként a gyógyszerkémiai hibridizáció csökkentheti a szükséges beveendő
gyógyszermennyiséget, amelynek különösen időskorban lehet jelentősége a sokféle hatóanyag
együttes alkalmazásakor. A farmakofór (hatáshordozó) fogalmát 1909-ben Paul Ehrlich (18541915) német orvos, farmakológus vezette be, mint azon szerkezeti elemek összességét, amely
a gyógyszer biológiai hatásához szükséges alapvető tulajdonságokat hordozzák. Később ez a
megfogalmazás azzal egészült ki, hogy a farmakofór egy molekulán belül elkülöníthető
szerkezeti egység, amelyeket a receptor kötőhelye felismer, és amely felelős a biológiai válasz
kiváltásáért. Az IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Nemzetközi
Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség) a farmakofórt úgy határozza meg, hogy "a sztérikus
és elektronikus tulajdonságok együttese, amelyek szükségesek az adott biológiai célponttal való
optimális kölcsönhatások biztosításához és a biológiai válasz kiváltásához (vagy
blokkolásához)”. A farmakofór modellek pedig megmagyarázzák, hogy a szerkezetileg
változatos ligandumok hogyan kötődhetnek ugyanahhoz a receptorhoz. Jellegzetes farmakofór
jellemzők lehetnek például hidrofób (víztaszító, apoláris) molekularészek, aromás gyűrűk,
illetve hidrogénkötésre alkalmas strukturális egységek.
Számos kettős, vagy többszörös hatású vegyület ismert az irodalomban [13-19]. A
gyógyszertervezésben a hibridek nagy előrelépést jelentettek, hiszen a két különböző biológiai
hatást hordozó szerkezeti elemek egyesítésével nyert molekulák esetében csökkenhet a káros
gyógyszer-kölcsönhatások valószínűsége és a kutatás-fejlesztés költsége (a hatóanyag
farmakokinetikai jellemzőit, toxikológiai tulajdonságait, relatív ártalmatlanságát stb. elég csak
egyszer megvizsgálni) [76]. Érdekesség, hogy több ilyen előnyös biológiai hatással rendelkező
anyagot már régóta használnak a gyógyászatban (pl. fájdalom- és lázcsillapítók). Ezekben az
esetekben a kettős hatás felfedezése a szerencse műve volt, és sokszor nem is sikerült
meghatározni az egyes hatásokért felelős molekularészeket. Érdemes megjegyezni, hogy a
hibridek szintézise valójában egy régóta ismert célkitűzés a gyógyszerkutatásban. Dr. Domány
György 1996-os összefoglaló publikációja például már válogatott farmakofór-hibridizációs
kísérleteket bemutatva átfogó képet ad az elmúlt 15 év (vagyis a 80-90-es évek) nemzetközi
eredményeiről a kettős hatású anyagok tervezése területén [76]. Napjainkban a koncepció újra
növekvő népszerűségnek örvend, ugyanis a múlt század végére bebizonyosodott, hogy az egy
betegség – egy célpont – egy gyógyszer megközelítés számos betegségterületen nem hatékony.
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Vagyis az egynél több biológiai célponttal kölcsönhatásra képes gyógyszerek kifejlesztése nem
új, hanem sokkal inkább visszatérő stratégia.
A hibridek szintézisével kapott ligandumok (hatóanyagok) többféle receptorral is
interakcióba léphetnek, vagyis több előnyös biológiai hatásuk lehet, illetve az egyik farmakofór
ellensúlyozhatja egy másik farmakofór mellékhatásait. A farmakofórok kiválasztásának
alapelve a várhatóan szinergista (egymás hatását erősítő) vagy additív (egyedi hatásokat
összegző) farmakológiai hatáson alapul. A molekuláris hibridizáció során az alegységek ideális
esetben megtartják az adott farmakofórok eredeti jellemzőit, viszonylag függetlenek egymástól.
Fontos kiemelni, hogy a hibrid szerkezetekben a kapcsolat többféleképpen létrejöhet, de
mindenképpen kovalens kötés révén valósul meg. Az irodalom megkülönböztet fúziós,
egyesített, illetve linkeren keresztül kapcsolt hibrideket (20. ábra). A linkeren keresztül
kapcsolt hibridek esetében a kiválasztott komponenseket egy megfelelő linker kapcsolja
egymáshoz. A linkerek általában kisméretű, legalább két reaktív funkciós csoporttal
rendelkező, középen gyakran különböző hosszúságú alkilláncot tartalmazó molekulák. Fúziós
molekuláris hibridizáció esetén a kiválasztott molekulák közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz,
a hibridek mérete a linker hiányában csökken. Az egyesített hibridek esetében cél a hibirdek
méretének további csökkentése a kiválasztott farmakofórok minél nagyobb mértékű átfedése
révén. Így az egyesített hibridek a kiválasztott vegyületeknek csak egy bizonyos részletét
tartalmazzák.

20. ábra. A molekuláris hibridizációval előállítható hibridmolekulák három nagy csoportja. A későbbiekben
bemutatásra kerülő Vinca-hibridek előállítása nagyrészt linkeren keresztül történt (ld. 4.4. és 4.5. fejezetek).
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3.9. VINCA ALKALOID – AMINOSAV TÍPUSÚ HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KÖTÉSE HORDOZÓ
PEPTIDEKHEZ, A CIKLOPROPÁNGYŰRŰ JELENTŐSÉGE

3.9.1. Aminosavészterekkel kapcsolt Vinca alkaloidok
Bhushana Rao és munkatársai korábban már előállítottak különböző konfigurációjú és
típusú hidrofób aminosav-észterekkel (pl. leucin-Leu, izoleucin-Ile, triptofán-Trp és valin-Val)
kapcsolt dimer Vinca származékokat [77]. Közülük a Trp-etilésztert tartalmazó származék in
vivo kifejezetten aktívnak bizonyult P338 és L1210 limfoid leukémiás egér sejtekkel
intravénásan beoltott DBA/2 (dilute brwon non-aguti) típusú egerekben. Az egerek élettartama
hosszabb volt, mint a vinblasztinnal (3) kezelt társaiké. Ezután kutatócsoportunk is előállított
aminosavészter-egységeket tartalmazó vinblasztin-hibrideket, az aminosavakat a vindolin
alegység 16-os helyzetéhez kapcsolva [20]. Az aminosavészterekkel kapcsolt származékok in
vitro citotoxicitását vizsgálva az derült ki, hogy a legjobb hatásúak a különböző konfigurációjú
triptofán-metilésztert [(L)-, illetve (D)-Trp-OMe-t] tartalmazó konjugátumok voltak.
Feltehetően azért, mert indolvázas aminosav révén a Trp szerkezetileg hasonló a dimer Vinca
alkaloidok katarantin (1) alegységéhez, ami önmagában nem citotoxikus, viszont a dimerek (3
és 4) hatásához nélkülözhetetlen. Mivel az (L)-, és (D)-Trp-OMe-egységekkel kapcsolt
vinblasztinszármazékok

megnövekedett

daganatellenes

hatással

rendelkeztek,

ezért

kutatócsoportunk célul tűzte ki, hogy a Trp-OMe farmakofórokat a vindolinhoz (2) is
hozzákapcsolják, és vizsgálják a szerkezet-hatás összefüggéseket (10-es helyzetű szénatom
szubsztitúciója brómatommal, 14,15-ös helyzetű szén-szén kettőskötés telítése) [21]. Ennek
megfelelően elő is állították az 51-58 vindolinszármazékokat (21. ábra). Az eredmények azt
mutatták, hogy az aminosav-egység képes volt előmozdítani az önmagában hatástalan vindolin
(2) tumorellenes aktivitását. A HL-60 sejtvonalon tesztelt sorozatból a legjobb hatású a 14,15ös helyzetben telített, 16-os helyzetben (L)-triptofán-metilészterrel kapcsolt vindolinszármazék
(56) volt (IC50=27,5 μM).
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21. ábra. A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata céljából előállított, (L)- és (D)-triptofán-metilészterrel
kapcsolt vindolinszármazékok szerkezete (51-58) és IC50 értékei (μM). A biológiai vizsgálatokra Dr. Hudecz
Ferenc MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjával együttműködésben került sor.

3.9.2. Ciklopropángyűrűvel kondenzált Vinca alkaloidok előállítása és biológiai hatása
Noble és munkatársai korábban bizonyították, hogy a Vinca alkaloidok szerkezetének kis
megváltoztatása is drasztikus változást okozhat a tumorellenes hatás és a mellékhatások
tekintetében [78]. A vinblasztint (3) katalitikusan hidrogénezve azt tapasztalták, hogy a
vindolin-rész 14,15-ös helyzetében telített dimer alkaloid hatása majdnem három
nagyságrenddel csökkent. Kutatócsoportunk ezért elkezdte vizsgálni az említett kettős kötés
módosíthatóságát úgy, hogy ne megszűnjön, hanem javuljon a biológiai aktivitás. Így esett a
választás a szén-szén kettős kötésre építhető ciklopropángyűrűre. Számos olyan biológiai
hatással rendelkező természetes anyag ismert az irodalomban, amelyek kondenzált
ciklopropángyűrűt tartalmaznak (pl. tujén, tuján, karén, kenopodanol és pumilazid B) [79]
[KA8].
A kutatócsoport Simmons-Smith-reakcióval sikeresen előállította a rákellenes terápiában
is forgalomban lévő négy dimer alkaloid, a vinblasztin (3), a vinkrisztin (4), a vindezin (23) és
a vinorelbin (24) ciklopropángyűrűvel kondenzált származékait. A ciklopropángyűrű minden
esetben az alkaloidok vindolin komponensének 14,15-ös helyzetű kettőskötésén került
kiépítésre. Ezek a származékok a National Institutes of Health (USA) vizsgálatai alapján
jelentős tumorellenes aktivitással rendelkeztek, és több közülük hatásosabbnak bizonyult a
ciklopropángyűrűt nem tartalmazó kiindulási alkaloidoknál [80-82].
3.9.3.

Aminosavészterrel

kapcsolt,

ciklopropángyűrűvel

kondenzált,

brómozott

vindolinszármazékok
Mivel beigazolódott a Trp-OMe struktúra (ld. 3.9.1. fejezet) és a ciklopropángyűrű (ld.
3.9.2. fejezet) daganatellenes aktivitást promotáló hatása, ezért a kutatócsoport a várható
szinergista vagy additív hatás miatt előállított olyan vindolinszármazékokat is, amelyek
mindkét jellegzetes szerkezeti egységet tartalmazzák (22. ábra). Sőt, vizsgálták a vindolin (2)
10-es helyzetében brómatomot tartalmazó származékok tumorellenes aktivitását is. A brómozás
két okból kifolyólag volt fontos:
1) 10-es helyzetben brómatomot tartalmazó analogonok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata.
2) A vindolin (2) 10-es helyzetének lefoglalása a ciklopropanálási lépésben (Simmons-Smith-reakció) segít
elkerülni az egyébként keletkező dimer mellékterméket.
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A vegyületek a korábbiakhoz hasonlóan HL-60 sejtvonalon kerültek tesztelésre [21]. Az
derült ki, hogy a vindolinnál (2, IC50 >100 µM) három ciklopropán-származék (59-61) is kisebb
IC50 értékkel rendelkezett (70 µM< IC50 <80 µM). Azonban egyik sem volt hatásosabb, mint a
3.9.1. fejezetben bemutatott, ciklopropángyűrűt és brómatomot nem tartalmazó (L)-Trp-OMetartalmú vindolinszármazék (52, IC50=54,3 µM), vagy annak 14,15-ös helyzetben telített
analogonja (56, IC50=27,5 µM). A legjobb hatású a 10-es helyzetben brómatomot tartalmazó,
16-os helyzetben (D)-triptofán-metilészterrel kapcsolt vindolinszármazák (61) volt (IC50=72,6
μM). Az is kiderült, hogy a brómatom jelenléte nem befolyásolja jelentősen a
vindolinszármazékok (51-62) biológiai aktivitását.

22. ábra. A 14,15-ös helyzetben kondenzált ciklopropángyűrűt tartalmazó, (L)- és (D)-triptofán-metilészterrel
kapcsolt vindolinszármazékok szerkezete (59-62) és IC50 értékei (μM).

3.9.4. Az aminosavészter típusú hibridek hidrolízise, hordozó peptidek
A kutatócsoportban felmerült a lehetőség, hogy a korábban előállított, ciklopopanált
vindolin-Trp-OMe típusú vegyületek (59-62) metoxikarbonil-csoportjának hidrolízisével
karbonsavszármazékokat állítsanak elő (Vind-Trp-OCH3 → Vind-Trp-OH).

23. ábra. A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata céljából előállított – 14,15-ös helyzetben kondenzált
ciklopropángyűrűt tartalmazó – (L)- és (D)-triptofánnal kapcsolt karbonsavszármazékok szerkezete (63-66).
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A reakciókat lítium-hidroxid-monohidráttal (LiOH*H2O) sikeresen végre is hajtották (23.
ábra) [83], ebbe a munkafolyamatba kapcsolódhattam be magam is (ld. később: 4.3. fejezet)
[22] [KA2]. Ez azért volt fontos, mert ilyen módon a kapott vegyületek hordozó peptidek Nterminális végéhez köthetővé váltak. A hordozó peptidekhez kötés pedig bizonyíthatóan
növelheti a tumorellenes hatást. A hordozó, más néven sejtpenetráló peptidekkel (cellpenetrating peptides, CPP) történő konjugációnak sok előnye lehet [84]. A CPP-k ugyanis
képesek átjutni a sejtmembránon, és a hozzájuk kapcsolt vegyületeket a citoszolba/sejtmagba
juttatni. Ezért különböző hatóanyagokat CPP-hez kapcsolva javítani lehet azok biológiai
tulajdonságait (pl. megnövekedett hatóanyag-szelektivitás, mellékhatások csökkentése,
gyógyszer-rezisztencia kivédése, vízoldhatóság növelése, hatóanyag lassabb távozása a
véráramból, stabilitás-növekedés a normál lebontó folyamatokkal szemben). A CPP-k családja
igen szerteágazó, alkalmazható a hatóanyag-kapcsolásokhoz például a penetratin és különböző
hosszúságú oligoargininek (tetra-, hexa- vagy oktapeptidek).
Kutatócsoportunk azt remélte, hogy a CPP közvetlenül el tudja juttatni a Vinca
alkaloidokat a gyorsan osztódó tumorsejtekbe, ahol rákellenes hatásukat kifejthetik, és így
kevésbé károsítják majd a szervezet egyéb területeit. A hordozó peptidekkel történő kapcsolásra
szintén az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoporttal együttműködésben került sor. A 63-66
jelű hibridek vizsgálata előtt a ciklopropángyűrűt nem tartalmazó származékokat vizsgálták. Az
51 hidrolízisével kapott Br-Vind-(L)-Trp-OH-t tesztelve azt tapasztalták, hogy a hidrolízis
önmagában csak rontotta a biológiai aktivitást, azonban az oligoargininekhez kötés jelentősen
megnövelte a citotoxikus aktivitást. A tetra-, hexa-, és oktapeptideket vizsgálva HL-60 sejteken
a legjobb hatásúnak a Br-Vind-(L)-Trp-Arg8, tehát az oktaargininnel konjugált származék
bizonyult, ezért a kísérletek az oktaarginin hordozó peptiddel folytatódtak. Így az önmagában
hatástalan vindolint (2) Trp aminosavon keresztül oktaargininhez kötve megnövekedett
daganatellenes hatású származékokat sikerült előállítani (5. táblázat) [22] [KA2].
HL-60 sejtvonal, IC50 (µM)
Arg8 (oktaarginin)

>800

Vindolin (2), 10-Brómvindolin (33)

>100

Br-Vind-(L)-Trp-OMe (51)

56,8

Br-Vind-(D)-Trp-OMe (53)

73,8

Br-Vind-(L)-Trp-OH

83,1

Br-Vind-(L)-Trp-Arg8

11,5

Br-Vind-(D)-Trp-Arg8

15,1

5. táblázat. Az 51 és 53 jelű, aminosavészterrel kapcsolt vindolinszármazékok, illetve a hidrolízisükkel kapott és
oktaarginnel konjugált származékok IC50 értékei HL-60 sejtvonalon.
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3.10. VINCA ALKALOID – SZTEROID TÍPUSÚ HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA
A Vinca alkaloid-aminosav típusú hibridek szintézise és biológiai vizsgálata után kiderült,
hogy az önmagában nem citotoxikus vindolin (2) [30, 31] is rendelkezhet tumorellenes
aktivitással hibrid formában. Kutatócsoportunk ezután célul tűzte ki vindolin-szteroid hibridek
előállítását egy megfelelő linkeren keresztül. Ilyen típusú hibrideket a szakirodalomban még
nem írtak le, a Szegedi Tudományegyetem kutatói azonban számos eredményt értek el
másmilyen természetes szteroid-hibridek előállítása területén [85]. Kutatócsoportunk
feltételezte hogy a vindolin (2) antiproliferatív hatása szteroidokkal kapcsolva is promotálható,
illetve hogy a szteroid vektorok lipofil karakterük révén megkönnyíthetik a Vinca alkaloidok
behatolását a tumorsejtekbe. Bizonyos szteroidok és származékaik daganatellenes hatásúak,
ilyen például a közismert 5α-dihidrotesztoszteron (Androstanolon) (67), amelyet az 1950-es
években emlőrák ellen használtak, míg a 19-nortesztoszteron (Nandrolon) (68) dekanoát- és
fenilpropionát-észtereit emlőrákon túl más indikációkban is alkalmazták (24. ábra) [86, 87].

24. ábra. Az 5α-dihidrotesztoszteron (67) és a 19-nortesztoszteron (68) szerkezete.

Ezért a 67 és 68 szteroidok megfelelő kiindulási pontnak tűntek a vindolinnal (2) történő
kapcsolásokhoz. A kutatócsoport elképzelése az volt, hogy a farmakofórok között
borostyánkősav-anhidridből kialakított linkert alkalmaznak, mivel a dikarbonsavak és azok
származékai (pl. szukcinátok) széles körben alkalmazott, könnyen hozzáférhető linkerek [15].
A 67 és 68 szteroidok és borostyánkősav reakciójával az irodalomban is ismert
hemiszukcinátokhoz lehet jutni (25. ábra) [88, 89].

25. ábra. Az 67 és 68 jelű szteroidokból nyerhető 5α-dihidrotesztoszteron-hemiszukcinát (69) és a 19nortesztoszteron-hemiszukcinát (70) szerkezete.
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3.11. P, O, N-TARTALMÚ SZINTETIKUS FARMAKOFÓR EGYSÉGEK JELLEMZŐI
Az aminosavakkal és szteroidokkal kapcsolt Vinca-származékok előállítása után a
kutatócsoport figyelme a szintetikus farmakofórok felé fordult. Így kezdtünk foglalkozni a
trifenilfoszfinnal, a morfolinnal, a piperazinnal, az N-metilpiperazinnal, illetve az (E)-kalkonnal
(26. ábra).

26. ábra. A molekuláris hibridizációhoz kiválasztott szintetikus farmakofór egységek.

3.11.1.Trifenilfoszfin (TPP)
A foszfortartalmú, biológiailag aktív vegyületek tárháza igen széles [90]. Példaként
említhetőek különböző vegyi fegyverek (pl. szarin – extrém erős idegméreg), illetve
növényvédőszerek (pl. Paroxon, Paration, Fention, DDVP – diklórfosz). Azonban számos
foszfor-organikus vegyület szerepel az orvostudomány eszköztárában is. Többek között ilyenek
a biszfoszfonátok, vagy más néven dronátok (pl. pamidronát, zoledronsav), amelyek
kalciumhiányos állapotokban, pl. csontritkulás (oszteoporózis) esetén jól alkalmazhatóak. A
klinikum egy másik területén, a rákellenes kemoterápiában is használnak foszforvegyületeket,
tipikus példa a DNS-t alkilező ciklofoszfamid (5) (Endoxan®) és rokon származékai (pl.
ifoszfamid és tiotepa). Az irodalomban számos egyéb rákellenes aktivitást mutató szerves
foszforvegyületet írtak már le, például különféle foszfonsav- és foszfinsavszármazékokat
(nukleozid-foszfonátok, aminofoszfonátok, biszfoszfonsav-származékok, illetve foszfonátalapú platina-komplexek) [90].
Kutatócsoportunk tervbe vette foszfortartalmú strukturális egységek kipróbálását is, mint
lehetséges farmakofórokat. A választás elsőre egy ismert, sokoldalú, szerves kémiában
használatos reagensre, a trifenilfoszfinra (TPP) esett. A TPP-tól azt reméltük, hogy lipofil
karaktere révén, hibrid formában javíthatja a sejtmembrán-permeabilitást, illetve elősegítheti a
Vinca alkaloidok akkumulációját a sejten belül. Feltételeztük azt is, hogy az új szerkezet révén
a kapott származékok nem vagy kevésbé lesznek szubsztrátjai a P-gp-nek, amivel a rezisztencia
jelensége (ld. 3.6. fejezet) is kiküszöbölhetővé válna. Egy kapcsolódó publikációban már azt is
sikerült igazolni, hogy a TPP egységnek önmagában is van citotoxikus hatása [91].
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Tsepaeva és munkatársai a természetes eredetű betulin (71) (27. ábra) TPPszármazékainak sorozatát szintetizálták és vizsgálták azok citotoxikus aktivitását [92]. A
betulin (71) egy pentaciklusos gyűrűs szerkezettel rendelkező triterpenoid, amely a nyírfák
kéregéből izolálható [93]. Két jellegzetes, C3 és C28 helyzetű hidroxilcsoporttal rendelkezik.
Számos vizsgálat kimutatta a különböző betulinszármazékok széleskörű biológiai aktivitását és
hatékonyságát különféle daganatokkal szemben in vitro és in vivo [94].

27. ábra. A nyírfafélék (Betulaceae) kérgéből izolálható betulin (71) szerkezete.

A változatos biológiai aktivitásuk ellenére a triterpenoidoknak [95] általában alacsony a
biohasznosulása, ami korlátozza terápiás felhasználásukat. A lipofil kationok azonban
javíthatják a triterpenoidok farmakokinetikai tulajdonságait, többek között könnyebb átjutást
eredményeznek a sejtmembránokon [96]. A foszfónium kation (TPP+) magas lipofilitása és
nagy ionsugara révén például bizonyítottan segítheti különböző hatóanyagok transzmembrán
transzportját, konjugált formában. A TPP+ intracelluláris transzport sebessége 107-108-szor
nagyobb, mint a hidrofil kationoké (például Na+) [96].
A triterpenoidok és származékaik tumorellenes aktivitása elsősorban abból fakad, hogy
mitokondriális úton apoptózist képesek indukálni [97]. A DNS-t ért sérülés is elsősorban a
mitokondriumon keresztül indítja el az apoptózist, ha a hiba javíthatatlan [32]. A
mitokondriumok kettős membránrendszerrel rendelkező sejtorganellumok, amelyek számos
feladatot

látnak

el:

oxidatív

foszforiláció

–

ATP

bioszintézis,

a

citoplazma

ionkoncentrációjának szabályozása, Ca2+-homeosztázis fenntartása, közreműködés a jelátviteli
folyamatokban és adott esetben az apoptózis aktiválása. Elégtelenül működő mitokondriumok
a sejt alkotóit, köztük a DNS-t is károsítani képes szabadgyököket kezdenek kibocsátani (ROS
vegyületek). Az oxidatív stressz károsítja a mitokondriumokat, ennek hatására a sejten belül is
működési zavar jelentkezik, ugyanis energia híján a sejt se osztódni, se magát fenntartani nem
tudja.
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A TPP kation (TPP+) a legjobban jellemzett lipofil kationok közé tartozik, amely képes
példuául antioxidáns tulajdonságú hatóanyagokat a mitokondriumba szállítani, és így
megelőzni a mitokondriális stresszből fakadó betegségeket [98]. A mitokondriumok – a többi
sejtorganellumhoz viszonyítva – magas negatív transzmembrán potenciállal rendelkeznek
(ΔΨm körülbelül 150–180 mV). Ráadásul a tumorsejtek mitokondriumainak transzmembrán
potenciálja sokkal magasabb, mint a normál sejteké, ami lehetőséget jelent pozitív töltésű
hatóanyagok vagy hatóanyag-konjugátumok szelektív mitokondriális felhalmozódásra.
Jelenleg a gyógyszerek specifikus mitokondriumba juttatásának leghatékonyabb módja a
kiválasztott farmakofór kovalens kapcsolása egy lipofil kationnal. Chen és munkatársai például
bizonyították, hogy a rákellenes ciszplatin (6) (ld. 3.1.5. fejezet és 7. ábra) konjugálása lipofil
rodamin-kationnal elősegítette a hatóanyag eljutását a rákos sejtekbe [99].
Tsepaeva

és

munkatársai

kísérleteikben

a

TPP-t

különböző

lánchosszúságú,

brómkarbonsavakból létrehozott acil-linkereken keresztül kapcsolták a betulinhoz (71) a 28-as,
illetve a 3-as és 28-as pozíciókban [92]. Hipotézisük az volt, hogy a betulinszármazékok TPPhoz kapcsolva könnyebben bejutnak a citoszolba és feltehetően a mitokondriumokba, így a
lipofil kation hozzájárulhat ezeknek a vegyületeknek a fokozott celluláris aktivitásához. A
szintetizált betulinszármazékok in vitro citotoxikus aktivitását vizsgálva több esetben fokozott
antiproliferatív hatást tapasztaltak. A legalacsonyabb IC50 értéket mutató származék egy négy
szénatomos linkeren keresztül kapcsolt hibrid (72) volt (IC50=0,045 μM, MCF-7/Vinb
sejtvonal) (28. ábra).

28. ábra. Az előállított betulin-foszfóniumsók leghatásosabb képviselője (72). Rózsaszínnel a linker.

A brómkarbonsavakkal történő észterezés során azt tapasztalták, hogy 1 ekvivalens reagens
használata esetén a reakció a primer hidroxil-csoporton (C28 helyzet) regioszelektíven megy
végbe, és a C3 helyzetű szekunder hidroxil-csoportot nem érinti. A C3 helyzetű szekunder
hidroxil-csoport észteresítéséhez 2 ekvivalens brómkarbonsavra volt szükség, ebben az esetben
C3 és C28 diészterezett (diacilezett) származékok keletkeztek.
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A betulin (71) halogénszármazékaihoz következő lépésben trifenilfoszfint kapcsolva (nukleofil
szubsztitúció) foszfónium- és biszfoszfónium-sókat állítottak elő. A szerzők bizonyítják, hogy
a betulinszármazékok hatásnövekedése a kiindulási triterpenoidhoz viszonyítva egyértelműen
a TPP bioaktivitásából származik, ugyanis a csak linkerrel ellátott, mono- és diacilezett
vegyületek nem mutattak számottevő rákellenes aktivitást, függetlenül a szénlánc hosszától.
Spivak és munkatársai a betulinsavat (73) (29. ábra) és származékait konjugálták
trifenilfoszfinnal, céljuk szintén potenciális rákellenes szerek szintézise volt [100]. A
triterpenoidokat egy vagy két TPP-egységgel kapcsolták. A konjugátumok in vitro biológiai
vizsgálata azt mutatta, hogy a TPP+ jelenléte jelentősen fokozta a kiindulási betulinsav (73)
citotoxikus hatását a tesztelt sejtvonalakon.

29. ábra. A betulinhoz (71) hasonló, de attól eltérően karboxilcsoportot tartalmazó (ld. kékkel), szintén
természetes eredetű betulinsav (73) szerkezete.

A pentaciklusos betulin (71) és betulinsav (73) széleskörű biológiai aktivitásuk révén
számos aktív kutatás tárgyát képezik. Rákellenes hatásukat a mitokondriális apoptózis
kiváltásával érik el, amely a tumorsejtek mitokondriumainak közvetlen károsítása révén
történik. Ezeknek a természetes vegyületeknek nagy előnye, hogy szelektívek, a normál sejteket
nem vagy kevésbé károsítják, illetve szisztémás toxicitásuk is viszonylag alacsony. Rákellenes
potenciáljukat azonban korlátozza magas hidrofóbitásuk és gyenge vízoldhatóságuk. Ezért
számos kutatás zajlik a magasabb biológiai hozzáférhetőségű, és nagyobb szelektivitású
betulinsav-származékok előállítására. A fenti két példa [92, 100] bizonyítja, hogy a TPP+ képes
temészetes rákellenes vegyületek (71, 73) hatékonyságát növelni. A szerzők kiemelik, hogy a
hatóanyagok TPP-konjugáción alapuló mitokondriális célba juttatása (és ilyen módon például
a tumorsejtek apoptózisának kiváltása) számos előnnyel bír, amely a TPP+ szerkezetéből
adódik. Ilyen a lipofil és hidrofil karakterisztika kombinációja, a molekula stabilitása fiziológiás
közegben, és az alacsony reaktivitási képesség más sejtkomponensekkel.
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Számos rákellenes hatású hibrid molekula ismert az irodalomban [101, 102], a lipofil
kationokkal történő konjugáció azonban még ritkának számít. Egyre inkább bebizonyosodó
előnyei miatt azonban fontos perspektívá kezd válni a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben.
Kutatócsoportunk az irodalmi analógiákat látva szintén komoly lehetőséget látott a Vinca
alkaloidok TPP+ kationnal történő konjugációjában.
3.11.2. Morfolin, piperazin és N-metilpiperazin
A heterociklusos szerves vegyületek legalább egy, szénatomtól és hidrogénatomtól eltérő
atomot tartalmaznak, ezek leggyakrabban N, O és S heteroatomotok. Számos képviselőjük
gyógyászati szempontból is jelentős, különösen a különböző N-heterociklusok [103, 104]. A
legjellegzetesebb képviselők közé tartozik a triazol, a morfolin, a piperazin, illetve az Nmetilpiperazin is. Ezek a strukturális egységek jelentős múltra tekintenek vissza a
gyógyszerkutatás területén, származékaik számos terápiás területen hatékonynak bizonyultak.
A triazolgyűrű farmakológiai aktivitásával és felhasználási lehetőségeivel számos publikáció
foglalkozik [25, 26]. Kutatócsoportunk is ért el eredményeket különböző triazol-hibridizációs
kísérletek során [27] [KA7].
A morfolin széleskörű farmakológiai aktivitással rendelkezik [105, 106]. Leírták már
rákellenes, gyulladásgátló, antivirális, antikonvulzív, antihiperlipidémiás, antioxidáns és
antimikrobiális biológiai aktivitását is. A morfolin gyógyszerkémiai integrációját az is segítette,
hogy gazdaságosan előállítható, és számos előnyös fizikai-kémiai tulajdonságokkal
rendelkezik, például javíthatja a vízoldhatóságot. A morfolin számos, farmakológiai
szempontból is fontos természetes vegyület alkotóeleme. Ilyenek például a Chelonaplysilla
tengeri szivacsból izolálható, gyulladásgátló és antimikrobás hatással rendelkező chelonin A
és C alkaloidok (74 és 75) [106]. A természetes képviselőkön túl, 2003-as adatok alapján
(World Drug Index) több mint 100 gyógyszer tartalmaz morfolingyűrűt [106]. Ilyen többek
között az 1978-ban piacra dobott, vérnyomáscsökkentő hatású timolol (76), a kinolon típusú,
antibiotikus hatású levofloxacin (77), vagy a depresszió és szorongás kezelésére használható,
reverzibilis MAO-gátló moclobemid (78). Fontos kiemelni a szelektív EGFR inhibitor
gefitinib (16) hatóanyagot is, amely a kismolekulás jelátvitel-gátlók közé tartozó tumorellenes
szer (ld. 3.1.5. fejezet és 7. ábra).
A piperazin, illetve a piperazinszármazékok (pl. N-metilpiperazin) szintén keresett
heterociklusok új gyógyszerjelöltek kifejlesztéséhez. Biológiailag aktív vegyületek gyakori
szerkezeti egységei, számos jól bevált, kereskedelmi forgalomban lévő gyógyszerben
megtalálhatóak [106-109].
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A piperazinokat eredetileg a piperidinnel való kémiai hasonlóságukról nevezték el, amely a
fekete bors növényben (Piper nigrum) természetes formában jelenlévő piperin egyik szerkezeti
egysége.

Néhány

tipikus

példa

piperazintartalmú

hatóanyagokra:

a

tetraciklusos

antidepresszánsok (TCA-k) közé tartozó amoxapin (Asendin®) (79), a magas vérnyomás és
jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelésére használható, szelektív adrenerg α-receptor
blokkoló prazosin (Minipress®) (80), illetve az antobiotikus hatású norfloxacin (81) és
ciprofloxaxin (82). Néhány tipikus példa N-metilpiperazin-tartalmú hatóanyagokra: a
hányingercsökkentő hatású, hisztamin (H1)-antagonista ciklizin (83), az antibiotikus hatású
levofloxacin (77), illetve a kismolekulás jelátvitel-gátlók közé tartozó, rákelellenes hatású
imatinib (17) (ld. 3.1.5. fejezet és 7. ábra).
A mikrobiális rezisztencia világméretű problémája újra a figyelem középpontjába került az
utóbbi időben. A jelenség miatt az aktuálisan rendelkezésre álló antimikrobiális terápia és
gyógyszerelés folyamatos fejlesztésre szorul. Új antimikrobiális szerek keresésekor különféle
heterociklusos vegyületeket fedeztek fel, amelyek közül a piperazinszármazékok széles
spektrumú farmakológiai hatást mutattak, mint például antibakteriális, gombaellenes,
tuberkulózis, rákellenes, antivirális, antioxidáns hatások stb. [110].
Összességében elmondható, hogy a fent nevezett (3.11.2. fejezet) és bemutatott
farmakofórokat széleskörű biológiai aktivitásuk okán érdemesnek tartottuk kipróbálni a Vinca
alkaloidokkal végrehajtott hibridizációs kísérletekben is.
3.11.3 Kalkonok és flavonoidok
A kalkonok (1,3-diaril-2-propén-1-on származékok) a természetes növényi hatóanyagok
közé tartoznak, többféle népi gyógyászatban is felhasznált növényfajban megtalálhatóak (pl.
Angelica, Glycyrrhiza, Humulus és Scutellaria) [111]. A (főként hidroxil- és metilszubsztituált)
kalkonszármazékok szerkezete az (E)-kalkonra vezethető vissza (26. ábra). A bennük található
két aromás gyűrűt egy három szénatomos, α,β-telítetlen karbonilcsoportot tartalmazó rendszer
kapcsolja össze. Széleskörű biológiai aktivitással rendelkeznek. Tumorellenes aktivitásuk – a
Vinca vegyületcsaládéhoz hasonlóan – anitmitotikus hatásmechanizmussal is végbemehet
[112]. Kalkonokkal rákellenes hibridek alkotóelemeiként is találkozhatunk [113, 114]. A
kalkonok egyes képviselői intermedierek a flavonoidok bioszintézisében. A legtöbb flavonoid
antioxidáns vitaminokkal (A-, C-, E-vitamin) együttesen fejti ki hatását, azok hatását erősíti.
Azonban rákellenes, kardiovaszkuláris, antibakteriális, antifungális és gyulladásgátló hatásuk
is ismert [24, 111, 115].
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30. ábra. Néhány morfolin, piperazin. illetve N-metilpiperazin tartalmú hatóanyag szerkezete.

3.12. A WITTIG-REAKCIÓ IRODALMI HÁTTERE [116-118]
A reakció névadója Georg Wittig (1897-1987) német kémikus, aki először számolt be
(1953) egy alkének szintézisére alkalmas szerves kémiai reakcióról aldehidekből és ketonokból,
foszfónium-ilideknek nevezett vegyületek felhasználásával [116]. A Wittig-reakció mára már
egy megbízható, olefinek szintézisére széleskörűen használt előállítási módszer (31. és 32.
ábra). A reakciókban az Ε és Ζ izomer olefinek egyaránt képződhetnek.
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A reakciókörülmények, az alkalmazott halogenid (X) és az oxovegyület (R1 és R2
szubsztituensek) megfelelő megválasztásával az izomerarányt befolyásolni lehet, és az (E) vagy
(Z) céltermék magas szelektivitással nyerhető.

31. ábra. A Wittig-reakció első lépése. A trifenilfoszfinból és egy alkil-halogenidből előállított foszfóniumsó erős
bázis (PhLi, BuLi, NaH vagy NaOEt) alkalmazásával foszfor-ilid típusú vegyületté alakítható. X = halogén.

32. ábra. A Wittig-reakció második lépése. A nukleofil szénatomot tartalmazó foszfor-ilidet oxovegyülettel
reagáltatva addíciós reakcióban ikerionos köztitermék alakul ki, ami gyűrűs átmeneti állapoton keresztül,
eliminációval cisz és/vagy transz olefinekké illetve trifenilfoszfin-oxiddá alakul.

3.13. AZ ARBUZOV-REAKCIÓ IRODALMI HÁTTERE [119-121]
A Michaelis–Arbuzov-reakció (röviden Arbuzov-reakció) szén–foszfor kötés kialakítására
alkalmas, SN2 mechanizmusú szintézis. Széleskörűen alkalmazzák szerves foszforvegyületek,
például foszfonátok, foszfinsav-észterek és foszfin-oxidok előállítására. A reakciót a német
származású August Michaelis (1847-1916) fedezte fel 1898-ban [119], majd egy szovjet
kémikus, Aleksandr Arbuzov (1877-1968) fejlesztette tovább [120]. A reakcióban jellemzően
egy alkil-halogenid (R2X) reagál egy háromértékű foszfor-észterrel, aminek eredményeként a
három vegyértékű foszfor-atom öt vegyértékűvé alakul, és az eredeti alkil-halogenidből (R2X)
egy másik alkil-halogenid (R1X) keletkezik (33. ábra). A sebességmeghatározó lépés a
foszfortartalmú-reagens nukleofil támadása az alkil-halogenid elektrofil szénatomjára. Ekkor a
foszforatom kvaternerzálódik és egy foszfóniumsó alakul ki. A következő lépésben a
halogenid-anion (X–) visszatámad az egyik alkoxi-csoport α-helyzetű szénatomjára, majd
kialakul a termék és az új alkil-halogenid (R1X).

33. ábra. Az Arbuzov-reakció mechanizmusa. X = halogén.
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4. SAJÁT MUNKA
4.1. FLUORTARTALMÚ VINDOLINSZÁRMAZÉK ELŐÁLLÍTÁSA
A katarantin (1) és a vindolin (2) fluorozási kísérleteivel kutatócsoportunk részletesen
foglalkozott [122] [KA1]. A fluorozott vindolinszármazékok előállításával célunk a vindolin
(2) daganatellenes hatásának előmozdítása volt.
Saját kísérleteimben a fluorozást xenon-difluorid (XeF2) reagenssel végeztem el, -40°Con, argon atmoszférában, kálium-karbonát (K2CO3) bázis jelenlétében, DKM oldószerben. A
fluoratom az aromásból kinoidálissá átrendeződött A gyűrű várt 10-es helyzete helyett a 8-as
helyzetű hídfő szénatomhoz kapcsolódott (84, 10%) (34. ábra). Kiderült, hogy ezt a
származékot a kutatócsoport korábban már előállította Selectfluor® reagenssel, acetonitril
oldószerben, azonban akkor a keletkező három fluortartalmú vindolinszármazék keveréke
közül a 84 jelű terméket nem sikerült tisztán kinyerni [122] [KA1].

34. ábra. A 8-as helyzetben fluoratomot tartalmazó, kinoidális szerkezetű vindolinszármazék (84) előállítása.

A biológiai vonatkozást (részletesen ld. 4.6.1.) tekintve a 84 származék kifejezetten ígéretesnek
tűnt, mert kiderült, hogy A gyűrűje az egyes rezisztens tumorsejteken szelektív toxicitást mutató
protoflavonok [123] farmakofórjának egy érdekes, fluorozott analogonja. Az in vitro tesztelés
válogatott rákos sejtvonal-párokon történt, mindkét pár tartalmazott egy szenzitív sejtvonalat
és annak multidrog-rezisztens, P-gp-t túlexpresszáló párját [124, 125].
4.2. DIKLÓRKARBÉNEZÉSI ÉS EPOXIDÁLÁSI KÍSÉRLETEK
A Vinca alkaloidok (3 és 4) bonyolult szerkezetének kis módosításai a biológiai aktivitás
jelentős változásait eredményezhetik. Például a kettőskötés katalitikus hidrogénezése a
vinblasztin (3) vindolin részében a tumorellenes hatás drasztikus csökkenését okozza (ld. 3.9.2.
fejezet) [78]. Kutatócsoportunk azonban többféle – gyógyászatban is használt – Vinca alkaloid
esetében bizonyította, hogy ha a telített származékok C14 és C15 szénatomját metilén-híd köti
össze, vagyis ciklopropángyűrű alakul ki, akkor a kapott vegyületek bioaktivitása jelentősen
megnőhet (ld. 3.9.2. fejezet) [80-82].
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E munka folytatásaként célom halogénszubsztituált ciklopropángyűrűt tartalmazó (ld. 4.2.1.
fejezet), vagy ugyanebben a pozícióban oxirán-gyűrűvel kondenzált (ld. 4.2.2. fejezet) Vinca
monomerek, illetve dimer alkaloidok előállítása volt.
4.2.1. A vinblasztin és a vinkrisztin diklórkarbénezési kísérletei
Elsődleges feladatom az volt, hogy klóratomot építsek be a dimer Vinca alkaloidok (3 és
4) vindolin alegységének 14,15-ös helyzetű kettőskötésére kondenzált ciklopropángyűrűn
keresztül. A diklórkarbénezési reakciókkal előállítani kívánt, diklórciklopropán-gyűrűt
tartalmazó molekulák ugyanis még hiányoztak a szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatához.
Kutatócsoportunkban nemcsak a dimer alkaloidokkal (3 és 4), hanem korábban a katarantinnal
(1) és a vindolinnal (2) is végeztünk hasonló kísérleteket [126] [KA3].
Először a diklórkarbénezési reakció klasszikus módszerével [127] próbálkoztam. A
vinblasztin (3), illetve a vinkrisztin (4) kloroformos (CHCl3) oldatához TEBAC fázistranszfer
katalizátort adtam, majd nátrium-hidroxid (NaOH) vizes oldatát csepegtettem hozzá
szobahőmérsékleten. Azonban azt tapasztaltam, hogy a 14,15-ös helyzetű kettőskötés nem vett
részt a reakcióban és a várt termékek (85 és 86) helyett olyan származékok keletkeztek,
amelyekben felnyílt a katarantin-rész (velbánamin-váz) piperidingyűrűje és egy oxirángyűrű
alakult ki (87 és 88) (35. ábra).
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35. ábra. A dimer alkaloidok (3 és 4) hagyományos diklórkarbénezési kísérlete során keletkezett gyűrűfelnyílt
oxiránszármazékok (87 és 88).

Az oxiránképződés lehetséges mechanizmusát a 36. ábra szemlélteti. Először az in situ
keletkező elektrofil diklórkarbén (:CCl2) megtámadja a nukleofil (tercier amin) nitrogént a 4’helyzetben, kvaterner ammóniumvegyületet eredményezve közbenső termékként. Ezután a
reakciókörülmények között (lúgos közegben) deprotonálódott C20’-helyzetű, anionos
hidroxilcsoport intramolekulárisan megtámadja a C21’-t, és a N4’ semleges töltésűvé válik a
szén–nitrogén kötés heterolitikus hasadása után. Végül az egyik klóratom hidroxilcsoportra
cserélődik, majd hidrogén-klorid eliminációval formilcsoport képződik.

36. ábra. Az oxiránképződés egy lehetséges értelmezése a klasszikus diklórkarbénezési kísérlet körülményei
között. V = vindolin vagy N1-formilvindolin.

A diklórkarbénezési kísérleteket egy másik módszerrel is elvégeztem, amely során
nátrium-triklóracetát (CCl3CO2Na) reagenst alkalmaztam diklórkarbén prekurzorként [127].
Ekkor a dimer alkaloidokat (3 és 4) toluolban oldottam fel és nagy feleslegű nátriumtriklóracetáttal reagáltattam TEBAC jelenlétében, 90°C-on. A vinblasztin (3) esetében a már
bemutatott, gyűrűfelnyílt oxiránszármazékhoz (87, 5%) jutottam (37. ábra), a vinkrisztin (4)
esetében viszont ebben a reakcióban nem sikerült tiszta terméket kinyerni.
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37. ábra. A vinblasztin (3) esetében a diklórkarbénezési kísérletet nátrium-triklóracetáttal elvégezve a termék
(87) megegyezett a klasszikus diklórkarbénezési próba során kapott gyűrűfelnyílt oxiránszármazékkal (87).
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4.2.2. A katarantin epoxidálási kísérlete, dimerképzési kísérlet
Kutatócsoportunk vizsgálta a monomer Vinca alkaloidok oxidálószerekkel (pl. mklórperbenzoesav, perklórsav) szembeni viselkedését is [126] [KA3]. A cél a katarantin (1)
15,20-as, illetve a vindolin (2) 14,15-ös helyzetű kettőskötésére kondenzált oxirángyűrű
kialakítása volt. Az oxirángyűrűt tartalmazó katarantin- és vindolinszármazékokat az
alegységek kapcsolásával epoxidált biszindol-alkaloidok előállítására terveztük használni,
ugyanis a citotoxikus hatás elsősorban dimer formában jelentkezhet. A monomerek oxidatív
kapcsolási reakciója ismert az irodalomban [128, 129]. Én is egy hasonló, kutatócsoportunk
által korábban már sikeresen alkalmazott, különböző vinblasztin-származékok előállítására
használt reakcióutat terveztem követni [80, 81].
Az irodalomban kevés Vinca alkaloid-oxiránszármazék ismert. Például a katarantin (1) 3oxo-származéka epoxidálható m-klórperbenzoesavval [130]. Egy másik indolvázas alkaloid, a
Tabernaemontana bovina növényből (Apocynaceae család) izolálható meranin pedig az
aspidospermidin 14,15-epoxi-származéka. A meranin totálszintézisét nemrég írták le [131].
Saját eredményeim közül disszertációmban a katarantin (1) epoxidálási kísérletét
szeretném bemutatni. A reakciót egy irodalmi analógia alapján [132] metanolos (MeOH)
közegben, m-klórperbenzoesavval (m-CPBA), perklórsav (HClO4) jelenlétében végeztem el.
Eredményül két, a várttól (89) eltérő terméket kaptam. A főtermék az irodalomban is ismert 7βhidroxi-indolenin-katarantin (90, 58%) volt [133], a melléktermék pedig egy oxidált,
gyűrűszűkült katarantin-származék (91, 12%) (38. ábra). A hidroxi-indoleninek természetes
vegyületek, például a 90 vegyület 15,20-dihidro-származéka az Ervatamia coronaria var. plena
növényből izolálható koronaridin hidroxi-indolenin [134]. Atta-ur-Rahman és munkatársai már
beszámoltak a rozamin nevű, Catharanthus roseusból újonnan izolált természetes alkaloidról
[135], amelynek szerkezete megegyezik az általam előállított spiro-melléktermékével (91). A
pakisztáni szerzők ugyanakkor nem határozták meg a sztereocentrumok konfigurációját (C2,
N4, C14, C16, C21), sőt hiányoztak a rozamin megbízható spektrumadatai is (csak a
metilcsoportok* és a H-21 1H NMR kémiai eltolódásai, illetve kapcsolási állandói szerepelnek
a publikációban). A Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási Osztálya meghatározta a 91 relatív
konfigurációját (NOE mérések**), de a fenti hiányosságok [135] miatt a spektrumok
megbízható összehasonlítása nem volt lehetséges, így nem tudták eldönteni, hogy a 91 valóban
a rozamin-e.
* A metoxicsoport CH3-ja, illetve az etilcsoport CH3-ja.
** Nukleáris Overhauser-effektus. NMR technika, amellyel protonok térközelségét lehet detektálni.
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38. ábra. A katarantin (1) epoxidálási kísérlete során kapott vegyületek (90 és 91). A főtermék (90) esetén az
indolváz C2-C7 kettőskötése átrendeződött az N1-C2 helyzetbe és 7-es helyzetben hidroxilcsoport alakult ki.
Melléktermékként pedig egy érdekes spiroszármazékot (91) sikerült azonosítani.

Annak érdekében, hogy a 90 vegyületet vindolinnal (2) történő oxidatív kapcsolási
reakcióban felhasználhassuk új biszindol-alkaloidok előállítására, az N1–C2 kettős kötést
először telíteni kellett. A kapcsolási reakcióhoz ugyanis szabad indol–NH (szekunder
aminocsoport) jelenléte szükséges. A 90-et nátrium-borohidriddel (NaBH4) redukáltam,
azonban azt tapasztaltam, hogy a reakció körülményei között a hidroxilcsoport eliminálódott,
és a várt 1,2-dihidro-származék helyett a katarantint (1) kaptam vissza, így a tényleges
kapcsolási kísérletre ebben az esetben már nem kerülhetett sor. A 91 melléktermék viszont
közvetlenül kapcsolhatónak tűnt vindolinnal (2). A kapcsolást a kutatócsoportban általánosan
alkalmazott oxidatív kapcsolási reakcióval [80, 81] terveztem megvalósítani. A szintézis első
lépése sósavas közegben zajlott trifluoretanol (CF3CH2OH) és vas(III)-klorid-hexahidrát
(FeCl3*6H2O) jelenlétében, második lépésben pedig a keletkező intermedier redukálása
céljából NaBH4-et adtam a reakcióelegyhez. A várt, 92 dimer helyett azonban azt tapasztaltam,
hogy a vindolin (2) önmagához kapcsolódott és egy kationos vindolin trimer (93, 7%), illetve
egy trimerizálódott vindolin-ketonszármazék (94, 10%) keletkezett (39. ábra). Egy harmadik
termék, a 91 spiroszármazék N-metil-kvaterner sójának (95, 11%) jelenléte arra utalt, hogy a
91 szerepe a reakcióban valószínűleg a mezomer határszerkezetekkel felírható, 93 vindolintrimer demetilezése. A feltételezés alátámasztására a reakciót megismételtem a katarantin (1)
spiroszármazéka (91) nélkül, kizárólag a vindolint (2) vizsgálva a kapcsolás reakció
körülményei között (40. ábra). Ekkor csak a 93 O-metilezett vindolin trimert tudtam izolálni
(8%), a 94 keton nem volt jelen a reakcióelegyben, ami alátámasztotta a hipotézisünket.
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39. ábra. A katarantin (1) epoxidálási kísérlete során kapott 91 melléktermék oxidatív kapcsolási kísérlete
vindolinnal (2). A várt, összekapcsolódott dimer (92) helyett kétféle trimerizálódott vindolinszármazékhoz (93
és 94), illetve a 91 N-metil-kvaterner sójához (95) jutottam.

A trimerizálódott vindolinszármazékok (93 – metil-éter kation, 94 – keton) szerkezetvizsgálata
során a hasonló, de mégsem azonos vindolin alegységek miatt az 1H és

C NMR mérések

13

rendkívül zsúfolt spektrumokat eredményeztek. Így a szerkezetek pontos azonosítása és
megfelelő spektroszkópos jellemzése a legkorszerűbb NMR és MS technikák alkalmazásával
is meglehetősen nehéz feladat volt. A Richter Gedeon Szerkezetkutatási Osztályának
munkatársai kiküszöbölték a problémákat és a molekulák szerkezetének rendhagyó bizonyítása
kapcsán egy külön cikket is publikáltak [136] [KA9].
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40. ábra. A 93 O-metilezett vindolin-trimer izolálása tisztán vindolinból (2) kiindulva.

58

4.3. (D)-TRIPTOFÁNNAL KAPCSOLT VINDOLINSZÁRMAZÉK ELŐÁLLÍTÁSA
Korábban beigazolódott, hogy különböző konfigurációjú triptofán-metilészterekkel
kapcsolt vindolinszármazékok, illetve 14,15 helyzetben kondenzált ciklopropángyűrűt
tartalmazó

biszindol

Vinca-származékok

megnövekedett

daganatellenes

hatással

rendelkezhetnek a kiindulási vegyületekhez képest (ld. 3.9.1-3.9.3. fejezetek) [20, 21]. Az is
kiderült, hogy az aminosavészterekkel kapcsolt származékok metoxikarbonil-csoportjának
hidrolízise, majd a kapott vegyület oktaarginin hordozó peptidhez kötése szintén növelheti a
biológiai aktivitást (ld. 3.9.4. fejezet) [22] [KA2]. Nekem is lehetőségem nyílt bekapcsolódni
ezekbe a munkafolyamatokba. Saját feladatom az volt, hogy előállítsam a 10-bróm-14,15ciklopropanovindolin 16-os helyzetben (D)-triptofánnal kapcsolt származékát (61, 22. és 41.
ábra), ugyanis ez a vegyület még hiányzott a szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatához.
A reakciósorozat első lépésében a vindolin (2) 10-es helyzetébe brómatomot építettem be
N-brómszukcinimiddel, hogy védjem az aromás gyűrű aktív 10-es helyzetét (ellenkező esetben
a következő lépésben egy 10-es helyzetben összekapcsolódott dimer melléktermékhez jutnánk).
A vindolint (2) absz. DKM-ban oldottam fel, hozzáadtam az N-brómszukcinimidet, és
szobahőmérsékleten 45 percig kevertettem. A feldolgozás után 99%-os termeléssel nyertem a
10-brómvindolint (33, 16. ábra) [71]. Ezután Simmons-Smith-reakcióval ciklopropángyűrűt
alakítottam ki a 10-brómvindolin (33) 14,15-ös helyzetében. A 10-brómvindolint (33)
feloldottam absz. DKM-ban és argon atmoszféra alatt dietil-cinket [Zn(C2H5)2] és dijódmetánt
(CH2I2) adtam a reakcióelegyhez. Fél óráig 0°C-on, majd 10 órán át szobahőmérsékleten
kevertettem

a

reakcióelegyet,

majd

feldolgoztam.

A

kívánt

10-bróm-14,15-

ciklopropanovindolinhoz (96) 68%-os termeléssel jutottam.
A harmadik lépésben, 16-os helyzetben savhidrazid-származékot (97) képeztem hidrazinmonohidráttal (NH2NH2*H2O). Ekkor nemcsak a 16-os helyzetű metoxikarbonil-csoport
alakult át savhidrazid funkcióvá, hanem – a reagens erős nukleofilitása révén – a 17-es helyzetű
acetoxicsoport is elhidrolizált hidroxilcsoporttá. Oldószerként etanolt (EtOH) használtam, a
reakciót 65°C-on végeztem. A 24 órás reakcióidő után feldolgoztam a reakcióelegyet, majd a
nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam, és így 52%-os termeléssel
jutottam a 10-bróm-14,15-ciklopropano-17-dezacetilvindolin 16-savhidrazid származékához
(97).
Ezután következett a három lépésből álló kapcsolási reakció, amely során a savhidrazidszármazékot savazidszármazékká alakítottam, majd kapcsoltam (D)-triptofán-metilészterrel:
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1) (D)-triptofán-metilészter felszabadítása sósavas sójából
A kapott savhidrazidra (97) vonatkoztatva 1,5 ekvivalens (D)-triptofán-metilészter sósavas sót
megosztottam DKM és 10%-os NaHCO3-oldat között. A szerves fázist bepároltam, és az így
nyert termékből mértem ki a szükséges mennyiséget.
2) Savazidszármazék (98) elkészítése
A korábban nyert savhidrazid-származékot (97) metanolban oldottam fel, majd 1 M-os sósavat
öntöttem az elegyhez, végül -12°C-ra hűtöttem. Ezt a hőmérsékletet tartva nátrium-nitritet
adagoltam az elegyhez, majd 10 perc kevertetés után 10%-os NaHCO3-oldattal lassan 8-8,5-re
állítottam az elegy pH-ját. Az ezután következő feldolgozási lépések végén az elegyet óvatosan
bepárolva kb. 30 milliliterre töményítettem be.
3) Kapcsolás – a korábban előállított két reagens oldatainak elegyítése
A savazid (98) DKM-os oldatához hozzáadtam a triptofán (Trp) bázis DKM-al elkészített
oldatát, majd az így kapott elegyet 1 hétig hűtőben állni hagytam. 1 hét múlva a reakcióelegyet
feldolgoztam, majd a kapott nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan
tisztítottam. Így 29%-os termeléssel kaptam meg a terméket (61).
A céltermék (65, 74%) (23. és 41. ábra) szintéziséhez utolsó lépésben az aminosavészterrel
kapcsolt vindolinszármazék (61) triptofán (Trp) részének metoxikarbonil-csoportját
hidrolizáltam karboxilcsoporttá. Ez a szerkezeti módosítás lehetőséget nyújt arra, hogy a
későbbiekben a kapott származékot oligopeptidekhez lehessen kötni. A 61-hez metanolt
(MeOH), desztillált vizet, és lítium-hidroxid-monohidrátot (LiOH*H2O) adtam, majd 24 óráig
hűtőben állni hagytam. Feldolgozás, majd tisztítás után 74%-os termeléssel jutottam a várt
termékhez (65).
Mivel azonban a ciklopropanált aminosavészterrel kapcsolt vindolinszármazékok (59-62)
(22. ábra) daganatellenes hatása nem volt kiemelkedő (nem volt jobb, mint a ciklopropángyűrűt
nem tartalmazó származékoké) [21], ezért a hidrolízis után kapott, ciklopropanált
karbonsavszármazékok (63-66) (23. ábra) hordozó peptidhez kötésére egyelőre nem került sor.
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41. ábra. A (D)-triptofánnal kapcsolt vindolinszármazék (65) előállítása hat lépésben. Rózsaszínnel az adott
lépéshez kapcsolódó szerkezeti módosulás, kékkel az összes változás a kiindulási vindolinhoz (2) képest.
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4.4. 19-NORTESZTOSZTERON-HEMISZUKCINÁT ÉS 17-DEZACETILVINDOLIN KAPCSOLÁSA
Az aminosavakkal történő sikeres kapcsolások és biztató biológiai eredmények (ld. 3.9.
fejezet) után kutatócsoportunk a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben a
szteroidokkal történő gyógyszerkémiai hibridizáció lehetőségét kezdte vizsgálni (ld. 3.10.
fejezet), ebbe a kutatásba kapcsolódhattam be idővel magam is. Feltételeztük, hogy a
citotoxikus rész (Vinca alkaloid egység) lesz felelős a tumorellenes aktivitásért, míg a szteroid
vektor segítheti a hibrid szerkezetű hatóanyag internalizációját (bejutását a sejtbe).
Az SZTE és kutatócsoportunk választása az 5α-dihidrotesztoszteronra (67) és a 19nortesztoszteronra (68) esett (ld. 3.10. fejezet), ezek a szteroidok alkalmasnak tűntek a
vindolinnal (2) történő kapcsolásokhoz, először azonban linkerrel kellett őket ellátni. Ez a
SZTE-n meg is történt, ahol a szteroidokat (67 és 68) mikrohullámú reaktorban 140°C-on,
piridin oldószerben, borostyánkősavval reagáltatták 4-dimetilaminopiridin (DMAP) katalizátor
jelenlétében, és így az 69 illetve 70 hemiszukcinát-származékokhoz jutottak. Ezek az
irodalomban is ismert vegyületek, ugyanakkor idáig csak hagyományos melegítést alkalmazva
állították elő őket [88, 89]. Ezekből a linkerrel ellátott szteroid-származékokból már egy
lépésben előállíthatóak voltak a céltermékek. A kutatócsoport a másik farmakofórt szolgáltató
kiindulási anyagként a vindolinból (2) három lépésben (brómozással, nitrálással, majd
redukcióval) nyerhető 10-aminovindolint (31, 16. és 42. ábra) [71], illetve a vindolinból (2)
egyszerű hidrolízissel nyerhető 17-dezacetilvindolint (99, 42. ábra) [137] alkalmaztam. A
vindolin (2) alegységet tehát 10-es illetve 17-es pozícióban is a szteroidokhoz (69-70) terveztük
kötni. Kutatócsoportunk végül sikeresen állított elő négy vindolin-szteroid típusú, szukcinát
linkeren keresztül összekapcsolt hibridet [23] [KA6].

42. ábra. A vindolinból (2) előállítható 10-aminovindolin (31) és 17-dezacetilvindolin (99) kulcsintermedierek.
Rózsaszínnel a szerkezeti eltérések a vindolinhoz (2) képest.

Saját munkám során sikeresen kapcsoltam a 19-nortesztoszteron-hemiszukcinátot (70) 17dezacetilvindolinnal (99) az ún. vegyesanhidrides módszerrel.
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Ennek lényege, hogy trietil-amin (TEA) jelenlétében a reagensként alkalmazott izobutilkloroformát aktiválja a hemiszukcinát szerkezeti egységet, amely ezután már közvetlenül képes
kapcsolódni a kiválasztott vindolin-egységhez (31 vagy 99). A 19-nortesztoszteronhemiszukcinátot (70) etil-acetát (EtOAc) és TEA elegyében oldottam argon atmoszféra alatt,
majd a reakcióelegyet 0°C-ra hűtöttem és izobutil-koroformátot adtam hozzá, ezután ezen a
hőmérsékleten kevertettem 2 órán keresztül. Következő lépésben beadagoltam a megfelelő
mennyiségű 17-dezacetilvindolint (99), majd a reakcióelegyet felengedtem szobahőmérsékletre
és további 46 órán keresztül kevertettem. Feldolgozás és tisztítás után a várt termékhez jutottam
(100, 23%) (43. ábra).

43. ábra. A 19-nortesztoszteron-hemiszukcinátból (70) és 17-dezacetilvindolinból (99) előállított szteroidvindolin típusú hibridmolekula (100). Rózsaszínnel a szukcinát linker, kékkel a szteroid-egység.

A reakció csak negyedik próbálkozásra sikerült, megvalósításához kiváló minőségű
oldószerekre és vegyszerekre (EtOAc, izobutil-koroformát, TEA), illetve nagy tisztaságú 17dezacetilvindolinra (99) volt szükség. A reakció végig inert atmoszféra (argon) alatt zajlott. A
szerkezetazonosításhoz a nyersterméket háromszor kellett megtisztítanom preperatív
vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel. Az eluens először etil-acetát / metanol = 19:1, majd
etil-acetát / metanol = 20:1, végül diklórmetán / metanol = 19:1 volt.
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A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata során (National Institute of Health, USA)
kiderült, hogy a négy vindolin-szteroid típusú hibrid közül a 100 rendelkezett a legjobb
tumorellenes aktivitással. Az is elmondható, hogy a vindolin (2) szteroidokhoz történő
kapcsolása 17-es helyzetben előnyösebb, mint a 10-es helyzetű aminocsoporton keresztül,
továbbá hogy a 19-nortesztoszteron (68) konjugációja 17-dezacetilvindolinnal (99) effektívebb
daganatellenes hatást eredményez, mint az 5α-dihidrotesztoszteron (67) analóg konjugációja.
Az összes vindolin-szteroid hibrid antiproliferatív hatása meghaladta vindolinét (2).
4.5. 17-DEZACETILVINDOLIN KAPCSOLÁSA SZINTETIKUS FARMAKOFÓR EGYSÉGEKKEL
4.5.1. A vindolin lehetséges kapcsolási pozíciói
Az új típusú hibridek szintézise során először a vindolinból (2) indultam ki. Ennek a
monomernek előnye, hogy a dimer alkaloidoknál (3 és 4) egyszerűbb szerkezetű és stabil (nem
kell a sójából felszabadítani használat előtt, nem bomlékony), ugyanakkor önmagában nincs
daganatellenes hatása [30, 31]. Feltételeztem, hogy az elvégzendő modellreakciók információt
adhatnak majd a dimer alkaloidok várható kémiai viselkedéséről, valamint azt is tervezetem
megerősíteni – amit kutatócsoportunk az aminosavval és szteroiddal történő kapcsolások során
már bizonyított – hogy a vindolinnak (2) hibrid formában rákellenes hatása is lehet.
A korábbiakban bemutatásra került (ld. 4.3. és 4.4. fejezetek), hogy a vindolin (2) –
szerkezeti sokszínűségének köszönhetően – több lehetséges pozícióban is alkalmas lehet a
különböző kapcsolások megvalósítására (5. és 44. ábra). Láthattuk, hogy az aminosavak
kapcsolása 16-os helyzetben, míg a szteroidok kapcsolása 10-es, illetve 17-es helyzetekben
történt, a megfelelő pozíciók / funkciós csoportok aktiválása után. A 16-os helyzetű savazidos
aktiválás több lépésben zajlik, és a savazid-funkció kialakításához a rákkeltő hatású hidrazinmonohidrát is szükséges (ld. 4.3. fejezet), míg a 10-es helyzetű kapcsoláshoz először 10nitrovindolint (30, 16. ábra) [71] kell előállítani, ráadásul a redukciós lépés után keletkező 10aminovindolin (31, 16. és 42. ábra) [71] könnyen bomlik, ezért izolálás után célszerű rögtön
tovább reagáltatni. A fenti okokból kifolyólag a tervem az volt, hogy a szintetikus farmakofórok
kapcsolását linkeren keresztül, a vindolin (2) 17-es pozíciójában, 17-dezacetilvindolinból (99)
(42. ábra) kiindulva végzem el. Ez a kiindulási anyag (99) a vindolinból (2) egy lépésben,
egyszerű lúgos hidrolízissel (metanolos közegben forralva, nátrium-karbonáttal), jó termeléssel
előállítható [137]. Végül fontos szempont volt az is, hogy a trifenilfoszfinnal történő
kapcsolások első lépésében Tsepaeva és munkatársai a betulinhoz (71, 27. ábra) primer és
szekunder hidroxil-csoporton keresztül kötik a brómkarbonsav-típusú linkereket [92].
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Az analóg reakciókat megcélozva a 17-dezacetilvindolin (99) – szekunder hidroxilcsoportja
révén – alkamas kiindulási anyagnak mutatkozott.

44. ábra. A vindolin (2) jellemző kapcsolási helyzetei. Kékkel az eredeti, rózsaszínnel az aktivált, kapcsolás
közvetlen megvalósítására alkalmas funkciós csoportok.

4.5.2. Brómkarbonsav-típusú linkerek kötése a 17-dezacetilvindolinhoz
A hibridek szintézisének első lépésben minden esetben arra volt szükség, hogy a 17dezacetilvindolint

(99)

különböző

lánchosszúságú

linkerekkel

lássam

el,

amihez

brómkarbonsavakat használtam. Ez egyrészt szükséges volt ahhoz, hogy a farmakofórokkal a
kapcsolást majd meg tudjam valósítani, másrészt feltételeztem, hogy a linker lánchosszúsága is
befolyásolhatja a szintetizálandó hibridek daganatellenes hatását. Az acilezési reakciókat az
irodalomban is ismert, Steglich-féle észteresítésnek megfelelően végeztem el (45. ábra) [92,
138-142].

45. ábra. A 17-dezacetilvindolin (99) és a különböző lánchosszúságú brómkarbonsavak reakciója során kapott
termékek (101-104). A négy vizsgált esetből háromban a várt konjugátumhoz jutottam (101-103), míg a 3brómpropionsavas kapcsolási kísérletben a várt termék telítetlen analogonját (104) kaptam. Rózsaszínnel a
brómkarbonsav-típusú linkerek.
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A 17-dezacetilvindolint (99) először 2-brómecetsavval reagáltattam N,N'-diciklohexilkarbodiimid (DCC) és 4-dimetilaminopiridin (DMAP) jelenlétében absz. DKM oldószerben
szobahőmérsékleten. A 101 jelű terméket 55% hozammal kaptam.
Ezután a munkát 3-brómpropionsav, 4-brómbutánsav (4-brómvajsav) és 5-brómpentánsav
(5-brómvaleriánsav) észterképzési reakcióival folytattam. A szintézisek azonos körülmények
között zajlottak. A 4-brómbutánsav (n=3) és az 5-brómpentánsav (n=4) kapcsolása esetén a várt
termékeket (102, 67% és 103, 60%) kaptam, míg a 3-brómpropionsav (n=2) alkalmazása esetén
– hidrogén-bromid elimináció következtében – a várt termék telítetlen, akrilsav észter
analogonjához (104, 16%) jutottam.
Az esetek többségében (101 és 103) tapasztalható regioszelektivitás (csak a 17-es helyzetű,
szekunder hidroxilcsoport acileződött) feltételezhetően a sztérikus gátlás következménye volt.
Azonban a 4-brómbutánsavval történő észteresítéskor azt vettem észre, hogy a sztérikus gátlás
ellenére a 16-os helyzetű, tercier hidroxilcsoport is reakcióba vihető, és a 102 főtermék mellett
sikerült izolálnom egy diacilezett mellékterméket (105, 8%) is (46. ábra).

46. ábra. A 17-dezacetilvindolin (99) és a 4-brómbutánsav reakciója során a 102 jelű főtermék mellett
melléktermékként kaptam egy diacilezett vindolinszármazékot (105) is.

A vindolin (2) 16-os helyzetű tercier hidroxilcsoportjának reakcióiról kevés adat ismert az
irodalomban. A diacilezett melléktermék (105) izolálása után azonban felmerült a lehetőség,
hogy végezzek egy kísérletet vindolinból (2) kiindulva is, ahol kizárólag a 16-os helyzet
acilezhető. A reakció során a 16-os helyzetben monoacilezett vindolinszármazékot (106)
alacsony termeléssel (25%) ugyan, de sikeresen előállítottam (47. ábra). A későbbiekben
azonban ez a származék (106) potenciális farmakofórok (trifenilfoszfin, morfolin) kapcsolására
alkalmatlannak bizonyult, a reakciók sikertelenek voltak.
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47. ábra. A vindolin (2) és a 4-brómbutánsav reakciója során kapott 16-os helyzetben acilezett
vindolinszármazék (106) előállítása.

4.5.3. Gyógyszerkémiai hibridizáció trifenilfoszfinnal
A 3.11.1. fejezetben láthattuk, hogy a foszfóniumsó-egység bevezetése számos természetes
anyag (pl. 71 és 73), illetve gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságait képes megváltoztatni, a
kapott származékok pedig akár daganatellenes hatással is rendelkezhetnek [92, 100]. Tsepaeva
és munkatársai eredményeinek [92] hatására megkíséreltem trifenilfoszfinnal történő
kapcsolásokat végrehajtani. A megfelelő, linkerrel ellátott vindolinszármazékok (101-103) a
következő lépésben már közvetlenül kapcsolhatóak voltak a kiválasztott farmakofórokkal.
Először a TPP-nal való reakciókat vizsgáltam. A 101 vegyületet absz. acetonitrilben oldottam,
majd TPP-t adtam hozzá és az elegyet 5 órán keresztül refluxáltattam. A terméket azonban a
reakcióelegyből nem sikerült tisztán kinyerni. Ezután a 102 és 103 konjugátumokat
reagáltattam a TPP-nal. Ezekben az esetekben a várt foszfóniumsókat (107, 80% és 108, 44%)
sikeresen előállítottam (48. ábra). A TPP-t nagy feleslegben (8 ekvivalens) alkalmaztam és a
reakció lefutását követve, fokozatosan adagoltam a reakcióelegyhez. Megállapítottam, hogy a
TPP felesleg szignifikánsan javította a hozamokat.

48. ábra. A 17-es helyzetben linkerrel ellátott vindolinszármazékokból (102 és 103) szintetizált foszfóniumsók
szerkezete (107 és 108). Rózsaszínnel a brómkarbonsavakkal kialakított linkerek.

A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata során (NIH, USA) kiderült, hogy a
modellvegyületként biológiai vizsgálatra küldött linkerrel ellátott vindolinszármazék (102) – a
vindolinhoz (2) hasonlóan – hatástalan (4.6.2.). Ebből arra következtettem, hogy a
brómkarbonsav-típusú linkerek nem befolyásolják jelentősen a daganatellenes hatást.
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Azonban a TPP-t tartalmazó 107 és 108 hibridek fokozott antiproliferatív aktivitást mutattak.
Az egydózisú vizsgálatok során mutatott ígéretes eredmények miatt a származékokat tovább
tesztelték ötdózisú vizsgálatokban is. A jobb hatásúnak a magasabb hozammal kapott 107
származék bizonyult (részletesen ld. 4.6.2. fejezet).
A

farmakofórokkal

történő

kapcsolásokhoz

a

továbbiakban

kizárólag

a

17-

dezacetilvindolin (99) és 4-brómbutánsav reakciójából keletkező konjugátumot (102)
használtam a következő okok miatt:
● A linkerrel történő kapcsolások esetén a 102-őt kaptam a legmagasabb termeléssel (67%).
● A foszfóniumsók (107 és 108) előállítása során a 102-ből keletkező terméket kaptam jobb hozammal
(80%).
● A foszfóniumsók (107 és 108) biológiai vizsgálata során (NIH, USA) a 102-ből szintetizált 107 bizonyult
hatékonyabbnak a vizsgált sejtvonalakon.
● A Tsepaeva és munkatársai által előállított betulin-TPP hibridek közül a leghatásosabb a korábban már
bemutatott (ld. 3.11.1. fejezet), négy szénatomos linkeren (n=3) keresztül kapcsolt származék (72) volt [92].

4.5.4. Gyógyszerkémiai hibridizáció N-heterociklusokkal
Elsőként

a

morfolinnal

történő

kapcsolásokat

vizsgáltam.

A

reakcióban

a

modellvegyületként alkalmazott, linkerrel ellátott vindolinszármazékot (102) absz. DKM-ban
oldottam, majd argon atmoszféra alatt beadagoltam a morfolint és a reakcióelegyet 11 órán
keresztül forraltam. Feldolgozás és tisztítás után sikeresen kaptam a várt hibridet (109, 74%)
(49. ábra). A biológiai vizsgálatok során azonban kiderült, hogy ennek a származéknak (109)
nem volt számottevő antiproliferatív hatása (NIH, USA) (ld. 4.6.2. fejezet). Ezután a
piperazinnal történő kapcsolással foglalkoztam. A reakció a morfolinnal történő kísérlet során
bemutatott körülmények között zajlott, a reakcióelegyet ebben az esetben 7 órán keresztül
forraltam. Eredményül egy olyan dimer termékhez (110, 36%) jutottam, ahol a piperazin
mindkét nitrogénatomjához hozzákapcsolódott egy-egy linkerrel ellátott vindolin-egység (49.
ábra). Kísérletet tettem a csak a piperazin egyik oldalán funkcionalizált hibrid előállítására, így
elvégeztem a reakciót N-metilpiperazinból kiindulva is. A reakcióelegyet 7 órán keresztül
forralva sikeresen jutottam a várt termékhez (111, 43%) (49. ábra). A biológiai vizsgálatok
során a három, N-heterociklussal kapcsolt hibridmolekula (109-111) közül a piperazinnal
kapcsolt vindolin-dimer (110) volt a leghatékonyabb. Ez a származék (110) az ötdózisú
vizsgálatok során is tesztelésre került (ld. 4.6.2. fejezet).
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49. ábra. A 102 vindolinszármazék és a morfolin, piperazin, illetve N-metilpiperazin kapcsolásával kapott
hibridek szerkezete (109-111). VIN = 17-dezacetilvindolin-egység. Rózsaszínnel a linker(ek), kékkel a Ntartalmú famakofórok.

A vindolin-dimerek előállításának ötlete nem ismeretlen gondolat az irodalomban. Kínai
kutatók (Zhang és munkatársai) például megterveztek már hipotetikusan egy szén-szén kötésen
keresztül összekapcsolt dimer vindolinmolekulát (vindoline-bonded dimer vindoline, DVB, 50.
ábra) és tanulmányozták a kölcsönhatását az α,β-tubulinfehérjékkel [143].

50. ábra. A tanulmány [143] tárgyát képező, hipotetikus vindolin-dimer szerkezete.

Céljuk egy olyan alacsony toxicitással és magas rákellenes aktivitással rendelkező
vindolinszármazék kifejlesztése volt, amely a súlyos mellékhatásokat és gyakran gyógyszerrezisztenciát is okozó vinblasztin (3) alternatívája lehet a klinikumban. Munkájukban a DVB a
heterodimer tublinfehérjék közötti érintkezési felületen került dokkolásra (51. ábra). A
létrejövő

komplex

fehérjeszerkezetet

kvantum

molekuladinamikai

optimalizálták, majd vizsgálták a tubulin – vindolin-dimer interakciót.

módszerekkel
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51. ábra. Az α,β-tubulinfehérjék közé dokkolt DVB komplex szerkezete. A szerzők [143] ábrája.

Azt találták, hogy akár 20 aktív hely is lehet az α,β-tubulinfehérjék szerkezetében, amelyek
képesek kölcsönhatásba lépni a DVB-vel. A mért kötési energia és disszociációhoz szükséges
szabadenergia adatok azt mutatták, hogy a DVB a kétoldalas adhezív mechanizmus révén
növelte az α,β heterodimerek disszociációjához szükséges szabadenergiát (6. táblázat), vagyis
hatékonyan zavarta meg a polimerizáció-depolimerizáció normális dinamikáját. A kutatók a
vinblasztinnal (3) is elvégezték az analóg méréseket (6. táblázat).
szabadenergia (ΔG) [kJ/mol]
tiszta α,β-tubulin

196,85

α,β-tubulin DVB jelenlétében

252,27

α,β-tubulin vinblasztin (3) jelenlétében

220,5

6. táblázat. Az α,β heterodimerek disszociációjához szükséges szabadenergia-értékek DVB és vinblasztin
jelenlétében, illetve nélkül.

A 6. táblázat adatai alapján látható, hogy DVB jelenlétében nagyobb szabad energia (252,27
kJ/mol) szükséges a heterodimerek szétválasztásához, mint vinblasztin (3) jelenlétében (220,5
kJ/mol). Az eredmény arra utal, hogy a DVB hipotetikusan erősebb rákellenes aktivitással
rendelkezik, mint a vinbalsztin (3), ami ígéretes jövőt jósol a hasonló szerkezetű
vindolindimerek számára.
A fent bemutatott elméleti eredmények azt is megmagyarázhatják, hogy az általam
előállított, N-heterociklussal kapcsolt hibridmolekulák (109-111) közül miért a piperazinnal
kapcsolt vindolin-dimer (110) volt a leghatékonyabb. A 110 ugyanis a kétoldalas adhezív
mechanizmus révén a mikrotubulusokat intenzívebben blokkolhatja, így erősebb rákellenes
aktivitással rendelkezhet, mint a csak a heterodimer tubulinfehérjék egyik alegységéhez kötődni
képes monomer vindolinszármazékok, vagy akár maga a vinbalsztin (3).
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4.5.5. Kapcsolási kísérlet (E)-kalkonnal (Wittig-reakció)
Ebben a kapcsolási kísérletben a (E)-kalkon oxocsoportját kihasználva Wittig-reakciót
terveztem elvégezni a 107 foszfóniumsóból (ld. 4.5.3. fejezet) kiindulva. A 107 vegyületet
száraz tetrahidrofuránban (THF) oldottam, majd 0°C-on kálium-terc-butilátot (tBuOK)
adagoltam be. Ezután ezen a hőmérsékleten hozzáadtam a (E)-kalkont a reakcióelegyhez és 1
órán keresztül kevertettem, továbbra is 0°C-on. A reakció körülményei között azonban a kalkon
kapcsolódása nem történt meg, a várt izomerkeverék (112 és 113) helyett egy vindolindifenilfoszfin-oxid-származékhoz (114, 81%) (52. ábra) jutottam, amely mérsékelt
antiproliferatív hatással rendelkezett (NIH, USA).

52. ábra. A 107 foszfóniumsó és (E)-kalkon molekuláris hibridizációs próbája Wittig-reakcióval. A várt
termékelegy (112 és 113) helyett a 114, TPP-egységen oxidálódott vindolinszármazékhoz jutottam.

4.5.6. Kapcsolási kísérlet trimetil- és trietil-foszfittal (Arbuzov-reakció)
A 102 modellvegyület alkalmasnak tűnt arra, hogy Arbuzov-reakcióban trimetil-, illetve
trietil-foszfittal kapcsoljam. Mivel a foszfitok önmagukban nem tekinthetőek farmakofórnak,
ezért ezeknek a reakcióknak inkább kémiai jelentősége volt. A 102 vindolinszármazékhoz
argon atmoszféra alatt trimetil-foszfitot adagoltam, majd toluol oldószerben 30 órát forraltam.
A várt foszfonát-észter (115) helyett azonban – hidrogén-bromid (HBr) eliminációt követően –
a vindolin (2) ciklopropán-karboxilát származékához jutottam (116) (53. ábra).

71
Érdekes, hogy míg ebben az esetben a leszakadó bromidion (Br–) után keletkező elektrofil
láncvégi szénatom a négy szénatomos linker (n=3) második szénatomjára támadt vissza, addig
a 17-dezacetilvindolin (99) és a 3-brómpropionsav kapcsolása során megfigyelhettük (ld. 4.5.2.
fejezet), hogy szintén HBr eliminációval, de terminális telítetlenség jött létre (45. ábra).

53. ábra. A 102 vindolinszármazék kapcsolási kísérlete trimetil-foszfittal. A reakció körülményei között
Arbuzov-reakcióra utaló foszfonát-struktúra nem alakult ki, hanem a vindolin ciklopropán-karboxilát
származéka (116) keletkezett.

A trietil-foszfittal is elvégeztem ugyanezt a kísérletet, ebben az esetben annyi volt a
különbség, hogy a vindolin ciklopropán-karboxilát származékát (116) magasabb termeléssel
(30%) kaptam (54. ábra), továbbá, hogy tömegspektroszkópiás módszerrel már detektálható
volt a várt termék (114).

54. ábra. A 102 vindolinszármazék kapcsolási kísérlete trietil-foszfittal. A reakció körülményei között ebben az
esetben is a vindolin ciklopropán-karboxilát származéka (116) keletkezett.

A reakció kísérleti paramétereit megváltoztatva (hosszabb reakcióidő, töményebb oldat,
kisebb reagensfelesleg), a reakcióelegyet 100 órán keresztül forralva, a vindolin (2)
ciklopropán-karboxilát származéka (116, 12%) mellett már sikeresen szintetizáltam a várt
foszfonát-észtert (117, 24%) is (55. ábra).
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55. ábra. A 102 konjugátum kapcsolási kísérlete trietil-foszfittal. Másodszori próbálkozásra, a kísérleti
körülmények megváltoztatásával a vindolin (2) ciklopropán-karboxilát származéka (116) mellett a várt terméket
(117) is sikerült izolálni a reakcióelegyből.

4.5.7. Vinblasztin hibridizációs próbája trifenilfoszfinnal
A monomer vindolin (2) hibridizációs kísérletei után a vinblasztin (3) hasonló reakcióival
kezdtem foglalkozni. Ezeknek a kísérletnek az volt az előzménye, hogy a már bemutatott (ld.
4.5.3. fejezet), TPP-nal kapcsolt vindolinszármazékok (107 és 108) jelentős, a vizsgált
szintetikus farmakofórokkal kapcsolt származékok közül (107-111) pedig a legmagasabb
antiproliferatív aktivitással rendelkeztek a NIH vizsgálatai alapján (részletesen ld. 4.6.2.
fejezet). Ráadásul a TPP-nak már önmagában is van citotoxikus hatása [91], ezért ezt a
farmakofórt a vinblasztin (3) esetében is terveztük kipróbálni, mint potenciális hatásfokozót.
A korábban bemutatott reakciósorral analóg módon (ld. 4.5.2. fejezet), több lépésben
sikeresen állítottam elő a vinblasztin (3) 17-es helyzetben 4-brómbutánsavval kapcsolt
származékát (119). Először a vinblasztin-szulfátból lúgos extrakcióval (10%-os Na2CO3odattal) felszabadítottam a szabad bázist (3), majd lúgos hidrolízissel előállítottam az
irodalomban is ismert 17-dezacetilvinblasztint (118, 85%) [137]. A hidrolízissel kapott
terméket (118) 4-brómbutánsavval reagáltatva – a Steglich-féle észteresítést (ld. 4.5.2. fejezet)
alkalmazva – sikeresen kaptam a linkerrel ellátott vinblasztin-származékot (119, 31%) (56.
ábra). Az utolsó lépésnél azonban elakadtam, feltételezhetően a dimer alkaloid bomlékonysága,
illetve feldolgozási és tisztítási nehézségek miatt a TPP-nal történő kapcsolás az alkalmazott
körülmények között (részletesen ld. kísérleti rész: 5.31.) sikertelen volt.
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56. ábra. A 17-dezacetilvinblasztint (118) 4-brómbutánsavval reagáltatva a várt, linkerrel ellátott
vinblasztinszármazékhoz (119) jutottam, a trifenilfoszfinnal történő kapcsolás azonban sikertelen volt.
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4.5.8. Vinblasztin hibridizációs próbája N-metilpiperazinnal
A trifenilfoszfinnal végrehajtott sikertelen kísérlet (ld. 4.5.7. fejezet) után egy Nheterociklusos farmakofór egység kapcsolásával is próbálkoztam, a reakcióhoz az Nmetilpiperazinra esett a választás. A 119 vinblasztinszármazékot több lépésben újra előállítva,
majd N-metilpiperazinnal reagáltatva ebben az esetben sikeresen jutottam a várt termékhez
(121, 14%) (57. ábra). Sajnos azonban ez a származék (121) bomlékonysága miatt nem volt
alkalmas arra, hogy biológiai vizsgálatokra küldjem.

57. ábra. A linkerrel ellátott vinblasztinszármazék (119) és N-metilpiperazin reakciója a várt hibridmolekulához
(121) vezetett. Rózsaszínnel a linker, kékkel a N-tartalmú famakofór (N-metilpiperazin).
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4.6. BIOLÓGIAI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
4.6.1. Fluorozott vindolinszármazék biológiai vizsgálata (SZTE)
A 84 származék citotoxikus aktivitását a SZTE Gyógyszerésztudományi Karának
Farmakognóziai Intézetével, illetve a SZTE-ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai
Intézetével együttműködésben vizsgálták, Dr. Hunyadi Attila vezetésével.
A tesztelés két rákos sejtvonal-páron történt, mindkét pár tartalmazott egy szenzitív
sejtvonalat (L5178 egér T-sejtes limfóma és MCF-7 humán emlőrákos sejtvonalak) és annak
multidrog-rezisztens, P-gp-t túlexpresszáló párját (L5178B1 és MCF-7DOX) [124, 125]. 50 μM
koncentrációban semmilyen citotoxikus aktivitás nem volt megfigyelhető a sejtvonalakon
(IC50>50 μM). Azonban a 84 vegyület ugyanebben a koncentrációban hatékonyan,
statisztikailag szignifikáns

módon

érzékenyítette a rezisztens

L5178B1 sejtvonalat

doxorubicinre (8) (p<0,01), és bár statisztikailag nem szignifikáns módon, ez a tendencia
megfigyelhető volt a szenzitív L5178 sejteken is (7. táblázat).
IC50 (μM)
doxorubicin (8) nélkül

IC50 (μM)
doxorubicin (8), önállóan vagy 84 jelenlétében
84 (0 μM)

84

84 (50 μM)

Mean

SEM

Mean

SEM

Mean

SEM

L5178PAR

> 50

nincs adat

0,25

0,03

0,11

0,03

L5178MDR

> 50

nincs adat

1,92

0,25

0,36**

0,05

Mean = mintaátlag. SEM (Standard Error of the Mean) = az átlag standard hibája. **p<0,01, független mintás t-próba, n=3.

7. táblázat. A 84 vegyület (bal oldalt), illetve a doxorubicin (8) citotoxikus aktivitása a 84 nélkül (0 μM) illetve
jelenlétében (50 μM).

Vagyis a 84 önmagában nem mutatott tumorellenes aktivitást a vizsgált sejtvonalakon, viszont
50 μM koncentrációban képes volt potencírozni a doxorubicin (8) hatását egy rezisztens egér
limfóma sejtvonalon (L5178MDR). Alacsonyabb koncentrációban (25 μM) a szenzibilizáló hatás
már nem volt megfigyelhető. Az IC50 értékek számítása 3 független minta (n=3) alapján történt,
a dózis-hatás görbeillesztést a legkisebb négyzetek módszerével, a log koncentráció –
normalizált gátlás nem-lineáris regressziós modellel végeztük (GraphPad Prism 5 szoftverrel).
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● Használt sejtkultúrák
1) L5178: szenzitív (szülői, PAR) sejtek.
2) L5178B1: az érzékeny szülői egér limfóma sejtek pHa MDR1/A retrovírussal
transzfektált, multidrog-rezisztens változata [124]. Az L5178B1 és L5178MDR
rövidítések ugyanazt a sejtvonalat jelölik.
3) MCF-7: doxorubicinre (8) érzékeny sejtvonal.
4) MCF-7DOX: doxorubicin- és multidrog-rezisztens (P-gp-t túlexpresszáló) sejtvonal. Az
MCF-7-ből

evolúciós

munkával,

doxorubicinhez

(8)

való

adaptációval

(hozzászoktatással) lett létrehozva [125].
Az egér limfóma sejtek esetén McCoy's 5A médiumot alkalmaztunk, az MDR-1 (P-gp-t kódoló)
gén expresszióját kolhicin (20) jelenléte biztosította. A humán sejtek tenyésztése pedig
minimális esszenciális médiumon (Eagle's Minimal Essential Medium, EMEM) történt.
● Intracelluláris rodamin-123 (Rd123) akkumulációs vizsgálat
Szegeden a 84 vegyület lehetséges efflux pumpa gátló hatását is vizsgálták Rd123
segítségével. Ez a fluoreszcens festék egy jól ismert P-gp-szubsztrát, sejten belüli
felhalmozódásával így a pumpa aktivitása indirekt módon mérhető. A sejten belüli
fluoreszcenciát áramlási citometriával határozták meg. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy
a 84 vegyület nem gátolta a P-gp működését. Ez, valamint a szenzitív sejtvonalon (L5178)
mutatott eredmények egyértelműen azt sugallják, hogy a vegyület (84) szenzibilizáló
aktivitásáért a P-gp gátlástól eltérő mechanizmus felelős. Noha az aktivitás nem túl erős és csak
meglehetősen magas koncentrációban figyelhető meg, a jövőben érdemes lehet hasonló
vegyületeket, mint kemoszenzitizáló szereket megvizsgálni.
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4.6.2. Biológiai vizsgálatok – National Institutes of Health (NIH, USA)
Az előállított, új Vinca-származékok ígéretesebb képviselőit (8. táblázat) az amerikai
Nemzeti Rákkutatási Intézetbe (National Cancer Institute, NCI) küldtük, citotoxikus
hatásvizsgálat céljából. Az NCI anyaintézete a szintén amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet
(National Institutes of Health, NIH). Az alkalmazott vizsgálati módszerek megvalósítása és a
sejtvonalak elkészítése ismert eljárásokkal történt [144-148].
Az NCI 1990-ben elindított Terápiás Fejlesztési Programja (Developmental Therapeutics
Program, DTP) számos módon, világszerte segíti a kutatókat új rákellenes szerek
felfedezésében és fejlesztésében. A DTP számára regisztráció után tetszőlegesen válaszott
természetes és/vagy szintetikus vegyületek is küldhetőek, amelyek befogadásáról vagy
elutasításáról

a

benyújtó

visszajelzést

kap.

Nemcsak

belföldi,

hanem

külföldi

kutatók/kutatócsoportok is küldhetnek mintákat. Pozitív elbírálás esetén a kiválasztott
vegyületek hatékonyságát in vitro citotoxicitás vizsgálatokkal értékelik. A tesztelés 9 gyakori
ráktípus – leukémia, nem-kissejtes tüdőrák, központi idegrendszer daganatok, melanóma,
vastagbél-, petefészek-, vese-, prosztata- és emlőrák – összesen 60 különböző sejtvonalán
történik. A NCI-60 panel sejtvonalai a legjobban jellemzett, laboratóriumi körülmények között
leggyakrabban használt humán sejtvonalak közé tartoznak, ezért alkalmasak lehetnek a
különböző tumoros megbetegedések in vitro reprezentálására. A DTP keretében vizsgált
vegyületek hatalmas mennyiségű adatot generálnak, amelyek egy számítógépes adatbázisban
kerülnek rögzítésre. A DTP könyvtára több tízezer vegyületre vonatkozó információt tartalmaz,
számos

adat

a

DTP

webhelyén

nyilvánosan

is

elérhető

(https://dtp.cancer.gov/databases_tools/bulk_data.htm). Az NCI vizsgálati módszere azért
is egyedülálló, mert az adott, 60 sejtvonalon párhuzamosan tesztelt vegyület által szolgáltatott
dózis-válasz összefüggések komplexitása olyan biológiai adatokat eredményez, amelyek
felhasználhatók mintafelismerő algoritmusokban (COMPARE). A COMPARE algoritmus
kifejlesztése jelentősen megnövelte a humán tumoros sejtvonalak vizsgálatának értékét a
felfedező kutatásokban. Segítségével ugyanis egy ismeretlen, feltételezett hatásmechanizmust
hozzá lehet rendelni egy-egy tesztvegyülethez, vagy meg lehet határozni, hogy az adott
hatóanyag mennyire egyedi, illetve hogy toxicitási mintázata alapján nem hasonlít-e az NCI
adatbázisában szereplő bármelyik másik standard vegyülethez vagy vegyületcsoporthoz
(COMPARE Analysis). Így többek között lehetségessé válhat olyan vegyületek kiválasztása,
amelyek várhatóan kölcsönhatásba lépnek egy adott molekuláris célponttal.

78
A kiválasztott vegyületeket először az ún. egydózisú vizsgálatoknak (one-dose screen)
vetik alá a teljes NCI-60 panelen. Azok a vegyületek, amelyek az előre meghatározott aktivitási
(gátlási) küszöbértékek alapján teljesítik a kritériumokat legalább néhány sejtvonalon, tovább
kerülnek ötdózisú mérésekre is (five-dose screen). A küszöbértékek megállapítása
folyamatosan frissül a korábbi, és újonnan rendelkezésre álló DTP szűrési adatok gondos
elemzése alapján. A cél, hogy a potenciálisan antiproliferatív aktivitást mutató vegyületek
mindenképpen kiválasztásra kerüljenek az ötdózisú tesztelésre. Ez utóbbi során három, a
vegyületek toxicitására utaló dózis-válasz paramétert számítanak ki a tesztelt vegyületekre,
ezek a GI50 (growth inhibition, 50%) a TGI (total growth inhibition) és az LC50 (lethal
concentration, 50%) értékek. Disszertációmban ezek közül a leginkább reprezentatív GI50
értékek összehasonlító elemzésével foglalkozom.
Az NCI-60 panel a következő tumoros sejtvonalakat foglalja magában:
1) leukémiás sejtvonalak (6 db)
→ CCRF-CEM, HL-60(TB), K-562, MOLT-4, RPMI8226, SR
2) nem-kissejtes tüdőrák sejtvonalak (9 db)
→ A549/ATCC, EKVX, HOP-62, HOP-92, NCI-H226, NCI-H23, NCI-H322M, NCI-H460,
NCI-H522
3) vastagbélrákos sejtvonalak (7 db)
→ COLO 205, HCC-2998, HCT-116, HCT-15, HT29, KM12, SW-620
4) központi idegrendszeri daganatos sejtvonalak (6 db)
→ SF-268, SF-295, SF-539, SNB-19, SNB-75, U251
5) melanóma sejtvonalak (9 db)
→ LOX IMVI, MALME-3M, M14, MDA-MB-435, SK-MEL-2, SK-MEL-28, SK-MEL-5,
UACC-257, UACC-62
6) petefészekrák sejtvonalak (7 db)
→ IGROV1, OVCAR-3, OVCAR-4, OVCAR-5, OVCAR-8, NCI/ADR- 90 RES, SK-OV-3
7) vese karcinóma sejtvonalak (8 db)
→ 786-0, A498, ACHN, CAKI-1, RXF 393, SN12C, TK-10, UO-31
8) prosztatarák sejtvonalak (2 db)
→ PC-3, DU-145
9) emlőrák sejtvonalak (6 db)
→ MCF-7, MDA-MB-231/ATCC, HS 578T, BT-549, T-47D, MDA-MB-468
Az egydózisú vizsgálat során a vegyületeket a sejtvonalakon 10-5 M (10 µM)
koncentrációban tesztelték és az eredményeket növekedési százalékok formájában (growth
percentage rate, GPR) kaptam meg.
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Ez az érték azt fejezi ki, hogy a kezeletlen kontrollhoz képest az adott vegyülettel kezelt
sejtkultúra esetén az anyag növekedésgátló hatása (0-100 közötti pozitív szám) vagy
sejtpusztulást okozó hatása (0-nál kisebb szám) mennyire érvényesült az alkalmazott dózisban.
Vagyis mind a növekedésgátlás, mind a letalitás (sejtpusztulás) kimutatása lehetséges ezzel a
módszerrel. Ha az érték például 100 (vagy akár 100% feletti), akkor egyáltalán nem
tapasztalható sejtnövekedést gátló hatás, ha 40, akkor 60%-os a növekedésgátlás, 0 esetén pedig
nincs megfigyelhető növekedés. A negatív tartományban például a -40-es érték arra utal, hogy
a sejtek 40%-a, míg a -100-as érték alapján az összes sejt elpusztult. Összefoglalva tehát minél
kisebb pozitív érték az adott növekedési százalék (GPR), annál jobban gátolja a vizsgált
hatóanyag a sejtosztódást (proliferációt), és minél inkább a negatív tartományba esik a
növekedési ráta, annál nagyobb mértékben pusztítja el a tumorsejteket. Fontos hangsúlyozni,
hogy a GPR értékek előzetes eredményeket szolgáltatnak (ezért a kapott adatokat nem is
konkrét értékek formájában, hanem általánosságban elemzem), a dagantellenes hatás csak az
ötdózisú vizsgálatok során derül ki egyértelműen. Valójában az egydózisú vizsgálatok csak
lehetővé teszik az NCI számára a vizsgált vegyülteik rangsorolását, és ennek alapján határoznak
a további értékelés (ötdózisú mérések) megvalósításáról. A disszertációban szereplő, NIH-be
küldött Vinca-származékokat, illetve a referenciákat (2 és 3, illetve 99) a 8. táblázat mutatja be.
NIH 1. kör

NIH 2. kör

(GPR)

(GI50)

vindolin (2)

✓



vinblasztin-szulfát (3)

✓

✓

17-dezacetilvindolin (99)

✓



19-nortesztoszteron-hemiszukcinát-vindolin hibrid (100)

✓

✓

4-brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék (102)

✓



trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (107) (n=3)

✓

✓

trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (108) (n=4)

✓

✓

morfolinnal kapcsolt vindolinszármazék (109)

✓



piperazinnal kapcsolt vindolin-dimer (110)

✓

✓

N-metilpiperazinnal kapcsolt vindolinszármazék (111)

✓



vindolin-difenilfoszfinoxid-származék (114)

✓



linkerrel ellátott vinblasztinszármazék (119)

✓

✓

8. táblázat. A NIH által vizsgált vegyületek listája, illetve az ötdózisú tesztelésre kiválasztott származékok.
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Az egydózisú vizsgálatok alapján a 4-brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék
(102), a morfolinnal, illetve N-metilpiperazinnal kapcsolt vindolinszármazék (109 és 111), és a
vindolin-difenilfoszfinoxid-származék (114) nem mutatott számottevő antiproliferatív
aktivitást. Vagyis sem a linker, sem a morfolingyűrű, sem az N-metilpiperazin egység nem tudta
előmozdítani a vindolin (2) daganatellenes hatását. Azonban a 100, 107 és 108, 110, illetve 119
származékok ígéretesnek bizonyultak – citotoxikus aktivitásuk jelentősen meghaladta a
vindolinét (2) – ezért esetükben ötdózisú tesztelés is történt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált
anyagok hatását a sejtvonalakon öt koncentrációpontban (100 μM, 10 μM, 1 μM, 100 nM és 10
nM → 10–4 – 10–8 M) elemezték (minden mérési pontban 10-szeres hígítást alkalmazva), amely
alapján kiátlagolt eredményekhez jutottak (ld. még később). A trifenilfoszfinnal kapcsolt
származékok (107 és 108, illetve 114) esetén érdekes megfigyelés, hogy az a vindolinszármazék
(114), ahol a trifenilfoszfin-struktúra egyik aromás gyűrűjét elveszítette és oxidálódott, már
nem rendelkezett jelentős tumorellenes aktivitással (nem jutott tovább ötdózisú vizsgálatokra).
A gyógyszerkutatás hosszú folyamatában az in vivo humán vizsgálatokat és
állatkísérleteket

megelőző

biológiai

hatékonyság-vizsgálatok

elsődlegesen

válogatott

sejtvonalakon történnek in vitro. A gyógyszerjelölt molekulák inhibíciós képességét a
famakológiai kutatások során számszerűen az IC50 értékekkel (half maximal inhibitory
concentration) lehet jellemezni, ezek definíciószerűen az 50%-os gátló hatást okozó
koncentrációk. Megadják azt az inhibitor-koncentráció (IC) értéket, amely elégséges lehet
ahhoz, hogy a vizsgált hatóanyag egy adott biológiai folyamatot gátoljon. Például jelentheti azt
az IC-t, amely 50%-kal gátolja egy adott enzim működését. Citotoxikus hatóanyagok vizsgálata
esetén a kapott IC50 értékek azt az IC-t jelentik, amely hatására az adott sejtkultúrában
(sejtvonalon), adott inkubálási idő után, a kezelt mintában a sejtek aránya a kontrolhoz képest
50%. A NCI a klasszikus IC50 értékek helyett bevezetett egy ún. GI50 (growth inhibition)
növekedés-gátlási értéket, amivel hangsúlyozni igyekszik a sejtszámbeli változást a nulla
időpillanathoz (T0) képest, így ez gyakorlatilag egy „korrigált” IC50-ként fogható fel. Az
ötdózisú vizsgálat eredménye adott vegyületre egy-egy sejtvonal esetén többek között egy-egy
ilyen GI50 érték, amely az alábbi összefüggés alapján kerül kiszámításra:

(𝐓𝐢 − 𝐓𝟎 )
𝐆𝐈𝟓𝟎 : az a hatóanyag konc. ahol 𝟏𝟎𝟎 ∗ [
] = 𝟓𝟎
(𝐂 − 𝐓𝟎 )
● Ti: az 5 elemű hígítási sorban a tesztelt hatóanyag adott koncentrációjú oldatának optikai
denzitása (abszorbanciája) a 48 órás inkubálási idő leteltével
● T0: a zérus időpillanatban mért optikai denzitás
● C: a kontroll optikai denzitása
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A GI50 tehát az a hatóanyag koncentráció, amely 50%-os csökkenést okoz a kontrollként
használt sejtek nettó fehérjefelvételében (szulforodamin B festéssel mérhető) a hatóanyaggal
együtt történő inkubáció ideje alatt. A TGI pedig a teljes növekedésgátlást okozó hatóanyagkoncentráció (Ti=T0). Végül az LC50 megadja azt a hatóanyag-koncentrációt, amely a
hatóanyaggal

történő

kezelés

végeztével

50%-os

csökkenést

okoz

a

kiindulási

fehérjemennyiséghez képest (kezelést követő nettó sejtveszteség).
𝐓𝐆𝐈: az a konc. ahol 𝟏𝟎𝟎 ∗ [

(𝐓𝐢 − 𝐓𝟎 )
]=𝟎
(𝐂 − 𝐓𝟎 )

𝐋𝐂𝟓𝟎 : az a konc. ahol 𝟏𝟎𝟎 ∗ [

(𝐓𝐢 − 𝐓𝟎 )
] = −𝟓𝟎
𝐓𝟎

Az ötdózisú vizsgálati protokoll [148] első lépésében a NCI-60 panelhez tartozó humán
sejteket RPMI 1640 médiumban növesztik, majd 100 µL térfogatú mennyiségeket egy 96 lyukú
lemez (plate) üregeibe mérnek. A vizsgálandó anyaggal történő kezelés előtt a különböző
sejtvonalakat tartalmazó lemezeket 24 órán keresztül inkubálják (körülmények: 37°C, 5% CO2ot tartalmazó levegő, 100%-os relatív páratartalom). Ezután a sejtvonalakat triklórecetsavval
(C2HCl3O2) fixálják, hogy a pontos sejtpopulációt a kezelés pillanatában meg lehessen
határozni. A vizsgálandó anyagokat dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldják és felhasználásig
fagyasztva tárolják. A mérések előtt a fagyott mintákból a szükséges mennyiséget kiolvasztják
és gentamicint tartalmazó médiummal hígítják. Ebből további négy hígítási sorozatot
készítetenek, így alakul ki az öt különböző hatóanyag-koncentráció. A különböző
koncentrációjú törzsoldatokból 100 µL-es mennyiségeket mérnek a lemezek üregeibe,
amelyekben már ott van a 100 µL térfogatú, sejteket tartalmazó médium. A hatóanyag
hozzáadása után a lemezeket 48 órán keresztül inkubálják (az inkubálási körülmények
ugyanazok, mint a 24 órás inkubáció esetén). Az idő lejárta után a sejteket hideg triklórecetsavoldat óvatos hozzáadásával rögzítik, majd további 1 órán keresztül 4°C-on inkubálják. Ezután
eltávolítják a felülúszót és a lemezeket csapvízzel mossák, majd szárítják. Következő lépésben
festés céljából minden üregbe 50 µL szulforodamin B (SRB) oldatot pipettáznak, majd a
lemezeket újabb 10 percig szobahőmérsékleten (RT) inkubálják. 10 perc után a nem kötődött
festéket lemossák, és levegőn szárítják. A kötődött festéket 10 mM trisz-(hidroximetil)-aminometán (röviden trisz) bázissal oldatba viszik, és mérik az abszorbanciát 515 nm hullámhosszon.
Az egész vizsgálatot tekintve összesen hétszer mérik az abszorbanciát, kétszer a tesztelt
hatóanyag nélkül (T0, C), és ötször már a hatóanyag jelenlétében (5 db Ti).
A 9. táblázat alapján elmondható, hogy a vizsgált vindolin-hibridek közül a foszfóniumsók
(107 és 108) bizonyultak a leghatásosabbnak.
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Meglepő módon az SK-MEL-2, TK-10 és UO-31 sejtvonalakat kivéve a vinblasztin-szulfátnál
(3) is (jellemzően egy nagyságrenddel) alacsonyabb GI50 értékeket szolgáltattak. A 100 és a
110 vegyületek a 9. táblázatban feltüntett nem-kissejtes tüdőrák és melanóma sejtvonalakon
kb. egy nagyságrenddel szintén hatásosabbak voltak (kivéve SK-MEL-2) a vinblasztinszulfátnál (3), a többi sejtvonalon pedig GI50 értékeik alcsonyabbak voltak ugyan, de
nagyságrendileg vinblasztin-szulfátéval (3) megegyező tartományba estek (kivéve UO-31).
3
(REF.)

100

107

108

110

119

GI50 értékek (µM) – sejtnövekedést és szaporodást 50%-ban gátló koncentrációk
Nem-kissejtes tüdőrák
EKVX

11,4

1,70

0,470

0,586

1,44

1,44

NCI-H226

25,6

2,07

2,04

1,93

1,73

5,87

SK-MEL-2

0,0223

1,24

0,322

0,279

1,88

0,282

SK-MEL-28

11,1

2,17

0,261

0,532

1,40

nincs adat

UACC-257

20,5

2,65

0,240

0,215

1,96

2,56

4,94

2,04

0,894

0,725

2,07

1,22

TK-10

7,15

1,91

1,48

2,82

1,30

1,41

UO-31

0,0287

0,997

10,8

12,2

1,10

0,0649

8,59

1,79

0,192

0,303

1,60

nincs adat

Melanóma

Petefészekrák
SK-OV-3
Veserák

Mellrák
T-47D

3: vinblasztin-szulfát (referencia)
100: 19-nortesztoszteron-vindolin hibridmolekula
107: trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (n=3)
108: trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (n=4)
110: piperazinnal kapcsolt vindolin-dimer
119: linkerrel ellátott vinblasztinszármazék (n=3)
9. táblázat. Az ötdózisú vizsgálatok során kapott GI50 értékek néhány olyan sejtvonalon, amelyeken az új
vegyületek (100, 107 és 108, 110, illetve 119) potenciális vetélytársai lehetnek a vinblasztin-szulfátnak (3)
(kivéve SK-MEL-2 és UO-31 sejtvonalak). Az NCI-60 panel többi sejtvonalán a 3 GI50 értékei minden esetben
kisebbek voltak, mint 0,01 µM (GI50<10-8 M).
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A 119 vinblasztinszármazék eredményeiből az látszik, hogy a linker jelenléte nem jelentősen
ugyan, de növelte a természetes dimer (3) citotoxikus aktivitását a feltüntett sejtvonalakon
(kivéve SK-MEL-2, SK-MEL-28, UO-31 és T-47D). Az ötdózisú vizsgálatokban tesztelt
vindolinszármazékok (100, 107 és 108, illetve 110) közül a 107 volt a leghatásosabb, amit
nemcsak a 9. táblázatban mutatott legalacsonyabb GI50 értéke jelez (0,192 µM a T-47D
sejtvonalon, ld. félkövérrel), hanem az is bizonyít, hogy a teljes NCI-60 panelt tekintve is ehhez
a vegyülethez (107) tartozik a legalacsonyabb – a 9. táblázatban fel nem tüntetett – GI50 érték
(0,0655 µM HOP-92 sejtvonalon). Ez utóbbi (0,0655 µM) olyan szempontból is különleges,
hogy a vizsgált vindolinszármazékokat tekintve ez az egyetlen olyan érték, amely 10-8 M-os
nagyságrendű, az összes többi 10-7 M-os, vagy nagyobb.
Az ötdózisú mérésekben tesztelt vindolinszármazékok (100, 107 és 108, illetve 110)
legalacsonyabb GI50 értékeit – a teljes NCI-60 panelt tekintve – a 10. táblázat foglalja össze. A
9. táblázatban bemutatott kiemelkedő eredményeik ellenére a megadott sejtvonalakon a
vinblasztin-szulfát (3) daganatellenes hatását (GI50<10-2 µM) nem érték el.
GI50 (µM)

sejtvonal

sejtvonal típusa

100

0,941

COLO 205

vastagbélrák

107

0,0655

HOP-92

nem-kissejtes tüdőrák

108

0,170

MDA-MB-468

emlőrák

110

0,180

K-562

leukémia

10. táblázat. Az ötdózisú vizsgálatoknak alávetett vindolinszármazékok (100, 107 és 108, illetve 110)
legalacsonyabb GI50 értékei a teljes NCI-60 panelen.

4.6.3. Biológiai vizsgálatok – Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Az SZTE Farmakognóziai Intézetében Dr. Hunyadi Attila és kutatócsoportja segítségével
néhány vegyület citotoxikus aktivitása négy nőgyógyászati tumoros sejtvonalon is tesztelésre
került, ismert eljárások alapján [149, 150]. A vizsgálatok eredményeit IC50 értékek formájában
a 11. táblázat mutatja be. Az in vitro antiproliferatív hatásvizsgálatokra a trifenilfoszfinnal (107
és 108), a morfolinnal (109), a piperazinnal (110), és az N-metilpiperazinnal (111)
összekapcsolt vindolin-hibridek esetén került sor.
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IC50 [95% C.I.] (µM)
SEJTVONAL
/
VEGYÜLET

HeLa

SiHa

MCF-7

Humán méhnyakrák sejtvonalak

MDA-MB-231

Humán emlőrák sejtvonalak

REFERENCIÁK

2

>30

>30

>30

>30

3

< 0,1

14,42

< 0,1

< 0,1

99

>30

>30

>30

>30

2,05

0,78

0,61

0,81

[1,64 – 2,55]

[0,66 – 0,92]

[0,47 – 0,79]

[0,59 – 1,13]

5,62

1,63

1,08

1,47

[4,66 – 6,76]

[1,42 – 1,87]

[0,84 – 1,40]

[0,98 – 2,20]

>30

>30

>30

>30

3,21

2,85

3,63

3,52

[2,68–3,84]

[2,42–3,36]

[2,93–4,51]

[1,75–7,10]

14,10

25,49

[11,36–17,50]

[22,32–29,11]

ÚJ VINDOLIN-HIBRIDEK

107
108
109
110
111

9,36

>30

[8,87–9,87]

2: vindolin (referencia); 3: vinblasztin-szulfát (referencia); 99: 17-dezacetilvindolin (referencia)
107: trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (n=3)
108: trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazék (n=4)
109: morfolinnal kapcsolt vindolinszármazék
110: piperazinnal kapcsolt vindolin-dimer
111: N-metilpiperazinnal kapcsolt vindolinszármazék
11. táblázat. Néhány vindolin-hibrid (107-111) nőgyógyászati tumoros sejtvonalakon mutatott IC50 értékei
referenciákkal (2 és 3, illetve 99) összehasonlítva.

A várakozásnak megfelelően a referenciaként alkalmazott vindolin (2) és 17dezacetilvindolin (99) nem mutatott daganatellenes aktivitást a vizsgált sejtvonalakon, azonban
a vinblasztin-szulfát (3) valódi tumorellenes szerként viselkedett három sejtvonalon is (HeLa,
MCF-7 és MDA-MB-231 sejtvonalakon az IC50 értékek 100 nM alattiak). Azonban a SiHa
sejtvonal meglepő módon sokkal ellenállóbbnak bizonyult, és a vinblasztin-szulfát (3) ebben
az esetben csak mérsékelt antiproliferatív hatást mutatott (IC50=14,42 µM). A vizsgált Vincaszármazékok közül néhány (107 és 108, illetve 110) ígéretes eredményeket szolgáltatott,
különösen a SiHa-sejtek esetében. Elmondható, hogy a trifenilfoszfinnal kapcsolt
vindolinszármazékok

(107

és

108),

illetve

a

piperazinnal

összekapcsolt

dimer

vindolinszármazék (110) nemcsak a vindolinnál (2) mutattak nagyobb tumorellenes aktivitást
az összes vizsgált sejtvonalon, hanem a SiHa sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3) is
effektívebbnek bizonyultak.
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Ez utóbbi sejtvonalon a 107 vegyület közel 20-szor, a 108 közel 10-szer, míg a 110 kb. 5-ször
volt hatékonyabb, mint a klinikumban is használt dimer alkaloid (3). Érdekes, hogy míg a SiHasejtek legalább 144-szer* jobban ellenálltak a vinblasztin-szulfátnak (3), mint a HeLa-sejtek,
ez a relatív ellenállás a 107 és 108, illetve 110 vegyületek esetében eltűnt, sőt ellentétes irányba
fordult. Ez a megfigyelés arra utalhat, hogy ezeknek a vegyületeknek más biokémiai célpontjai
lehetnek a szervezetben, mint a vinblasztinnak (3). A morfolinnal kapcsolt vindolin-hibrid
(109) viszont – a NIH vizsgálatait megerősítve – hatástalan volt a vizsgált sejtvonalakon. Az
N-metilpiperazin egységet tartalmazó vindolin-hibrid (111) a SiHa sejtonalat kivéve nem volt
teljesen hatástalan, a HeLa sejtvonalon az IC50 értéke a többi vizsgált vindolinszármazékhoz
nagyon hasonló volt, azonban az emlőrák sejtvonalakon csak mérsékelt aktivitást mutatott.
A vizsgált új vegyületek közül a leghatékonyabb a 107 foszfóniumsó volt, amely az összes
sejtvonalon a többi ígéretes vegyületnél (108 és 110, illetve 111) alacsonyabb IC50 értékeket
szolgáltatott, habár a hatásnövekedés a 108 és 110 származékokhoz viszonyítva nem volt
szignifikáns (nincs nagyságrend-különbség). Azonban a 107 a 111-nél már egy nagyságrenddel
hatásosabb volt az emlőrák sejtvonalakon. A vizsgált vegyületek közül – az összes sejtvonalat
figyelembe véve – a legalacsonyabb IC50 értéket is a 107 szolgáltatta (IC50=0,61 µM az MCF7 sejtvonalon).
4.6.4. Biológiai vizsgálatok – Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Az NCI és az SZTE által szolgáltatott eredmények egybehangzóan azt mutatták, hogy a
szintetikus

farmakofórokkal

kapcsolt

új

vindolinszármazékok

(107-111)

közül

a

leghatásosabbak a foszfóniumsók (107 és 108), illetve a piperazinnal összekapcsolt vindolindimer (110) voltak. Ezért az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjában Dr. Bánóczi Zoltán
vezetésével ezek a származékok HL-60 sejtvonalon is tesztelésre kerültek (inkubálási idő: 24
óra). Az eredmények a 12. táblázatban láthatóak.
vegyületszám

IC50 értékek HL-60 sejtvonalon (µM)

107

0,8 ± 0,04

108

2,3 ± 0,3

110

1,6 ± 0,2

12. táblázat. A 107 és 108, illetve 110 vindolin-hibridek HL-60 sejtvonalakon mutatott IC50 értékei.

A vizsgálatok szerint ebben az esetben is a 107 volt a leghatékonyabb, míg a 108 és 110 azonos
nagyságrendű, de gyengébb értékeket szolgáltatott, habár az eltérés nem volt szignifikáns.
*Ha a 3 IC50 értéke a HeLa sejtvonalon a lehetséges legmagasabb (0,1 µM), akkor 14,42 µM / 0,1 µM = ~ 144.
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5. KÍSÉRLETI RÉSZ
5.1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
Az NMR mérések (egydimenziós 1H és

C NMR, kétdimenziós 1H-1H COSY, 1H-1H

13

NOESY, 1H-13C HSQC, valamint 1H-13C HMBC) hűtött mérőfejjel felszerelt Bruker Avance III
HDX 500 MHz, illetve hűtött mérőfejjel ellátott Bruker Avance III HDX 800 MHz NMR
spektrométeren történtek. A kémiai eltolódás (δ) skála referenciavegyülete

H és

1

13

C

atommagokra a tetrametilszilán (0,0 ppm), 15N atommagra nitrometán (0,0 ppm). A 15N NMR
kémiai eltolódások a 1H-15N HMBC mérésből származnak. Az adatfelvétel Bruker TopSpin 3.5
pl7 szoftverrel, az adatelemzés ACD/Spectrus Processor 2017.2.2 szoftverrel történt.
Általánosságban az NMR-ek esetén a megadott J értékek a spektrumon leolvasható felhasadást
jelentik, nem elsőrendű spinrendszerek esetén ezek kismértékben eltérhetnek a valós csatolási
állandóktól. A nagyfelbontású tömegspektrometriás (HRMS) mérések Thermo Velos Pro
Orbitrap Elite (Thermo Fischer Scientific, Bréma, Németország) tömegspektrométeren
készültek. Az alkalmazott ionizáció típusa electrospray ionizáció (ESI) volt, a nagyfelbontású
tömegspektrumok felvétele full-MS és MS-MS módban történt. Az EI-HRMS mérések a Thermo
Q Exactive GC Orbitrap (Thermo Fischer Scientific, Bréma, Németország) készüléken zajlottak.
A mérések elektronütközéses (EI) ionizációval történtek pozitív ionmódban, 70 eV-os ütközési
energia alkalmazásával, a forrás hőmérséklete 250°C volt. Az adatfelvételt és az adatelemzést
Xcalibur szoftverrel történt (4.0 verziójú, Thermo Fisher Scientific). Az NMR és
tömegspektrumok (MS) felvétele a Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztályán történt. Az
NMR és MS mérések körülményei a mellékelt publikációkban is megtalálhatóak.
Az olvadáspont-mérés VEB Analytik Dresden PHMK-77/1328 készüléken történt. Az
olvadáspontokat nem korrigáltuk. Az IR színképek felvétele Zeiss IR 75 és 80 készülékeken
történt. A vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatokat DC-Alufolien Kieselgel 60 F254 (Merck)
lapokon végeztem, az előhívás UV fénnyel, illetve jódgőz alkalmazásával történt. A preparatív
vékonyréteg-kromatográfiás elválasztásokhoz 1 mm rétegvastagságú 20*20 cm-es üveglapokat
(Merck), adszorbensként pedig Kieselgel 60 PF254+360 (Merck) szilikagélt használtam. Az
előhívás UV fénnyel történt. Az eluáló oldószerek az egyes reakcióknál vannak feltüntetve (5.25.32.).
A kapcsolódó publikációkban már közölt vegyületek előállítása és tulajdonságai a kísérleti
részben nem szerepelnek külön, minden ilyen esetben csak az adott publikációra való
hivatkozást tüntettem fel.
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5.2. Kísérlet fluorvindolin előállítására xenon-difluoriddal
● 84 vegyület. Lásd: [122] [KA1]: 13.
5.3. Kísérlet a vinblasztin (3) diklórkarbénezésére
● 87 vegyület.
A) Klasszikus diklórkarbénezési reakcióval. Lásd: [126] [KA3]: 15.
B) Nagy feleslegű nátrium-triklóracetát reagnest alkalmazva. Lásd: [151]: 56 (42. oldal).
5.4. Kísérlet a vinkrisztin (4) diklórkarbénezésére klasszikus módszerrel
● 88 vegyület. Lásd: [126] [KA3]: 17.
5.5. Kísérlet katarantin (1) epoxidálására
90 (főtermék) és 91 (melléktermék) vegyületek. Lásd: [126] [KA3]: 23 és 24.
5.6. Kísérlet a 7-hidroxikatarantin-származék (90) redukálására
● Lásd: [126] [KA3]: 16.oldal → 3.11. Reduction of the 7-Hydroxy Derivative of Catharanthine
(23).
5.7. Kísérlet az oxidált, gyűrűszűkült katarantin-származék (91) kapcsolására vindolinnal
(2)
● 93 és 94, illetve 95 vegyületek. Lásd: [126] [KA3]: 27 és 28, illetve 29 vegyületek.
5.8. Kísérlet vindolin-trimerek előállítására a 91 katarantin-származék nélkül
Hőmérővel ellátott kétnyakú gömblombikba bemértem 542 mg (1,180 mmol) vindolint (1),
majd hozzáadtam 42,6 ml desztillált vízből és 2,2 ml 1M HCl-ból elkészített sósav-oldatot,
illetve 4,4 ml trifluor-etanolt. Ezután argon atmoszféra alatt 1604 mg (5,940 mmol)
FeCl3*6H2O-t adtam a reakcióelegyhez, amelyet 2 órán át szobahőmérsékleten kevertettem.
Ezután az elegyet 0 °C-ra hűtöttem, és továbbra is argon atmoszféra alatt 48 mg (1,260 mmol)
nátrium-borohidrid 3,8 ml desztillált vízben elkészített oldatát csepegtettem hozzá Pasteurpipettával. 30 perc 0 °C-on történő kevertetés után további 0,1 ekvivalens (5 mg = 0,126 mmol)
nátrium-borohidridet adagoltam be. 20 perc kevertetés után tömény ammónium-hidroxiddal
pH=8-ra állítottam az elegy kémhatását, majd feldolgoztam a reakciót. Az elegyet 60 ml, majd
30 ml diklórmetánnal extraháltam. Az egyesített szerves fázist MgSO4 felett szárítottam,
szűrtem és végül rotadeszten bepároltam. A kapott nyersterméket preparatív vékonyrétegkromatográfiásan háromszor tisztítva (eluens: diklórmetán / metanol = 7:1, majd diklórmetán /
metanol = 4:1, végül újra diklórmetán / metanol = 7:1) a 93 O-metilezett vindolin trimerhez
jutottam (8%).
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5.9. 10-Bróm-14,15-ciklopropanovindolin előállítása (96)
● 96 vegyület. Lásd: [151]: 46.
5.10. 10-Bróm-14,15-ciklopropano-17-dezacetilvindolin 16-savhidrazid származékának
előállítása (97)
● 97 vegyület. Lásd: [151]: 47.
5.11. (D)-Triptofán-metilészter felszabadítása sósavas sójából
● Lásd: [151]: 33. oldal.
5.12. 97 Savhidrazidszármazék átalakítása savazidszármazékká (98)
● 98 vegyület. Lásd: [151]: 48.
5.13. (D)-Triptofán-metilészterrel kapcsolt vindolinszármazék (61) előállítása
● 61 vegyület. Lásd: [151]: 49.
5.14. (D)-Triptofánnal kapcsolt vindolinszármazék (65) előállítása
{N-[10-bróm-14(S),15(R)-ciklopropano-17-O-dezacetil-16-dez(metoxi-karbonil)vindolin-16karbonil]-D-triptofán}
● 65 vegyület. Lásd: [151]: 6.
5.15. 19-Nortesztoszteron hemiszukcinát (70) kapcsolása 17-dezacetilvindolinnal (99)
● 100 vegyület. Lásd: [23] [KA6]: 14.
5.16. 17-Dezacetilvindolin (99) észteresítése 2-brómecetsavval
● 101 vegyület. Lásd: [KA5]: 7.
5.17. 17-Dezacetilvindolin (99) észteresítése 3-brómpropionsavval
● 104 vegyület. Lásd: [KA5]: 10.
5.18. 17-Dezacetilvindolin (99) észteresítése 4-brómbutánsavval
208 mg (0,502 mmol) 17-dezacetilvindolint (99) [137] és 88 mg (0,527 mmol) 4brómbutánsavat feloldottam 4 ml absz. DKM-ban. Ezután a reakcióelegyhez hozzáadtam 114
mg DCC (0,552 mmol) és 5 mg DMAP (0,040 mmol) 4 ml absz. DKM-ban elkészített oldatát.
A reakcióelegyet szobahőmérsékleten 5 órán át kevertettem. A reakcióelegyet szűrtem,
rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan
tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 15:1). Eredményül egy monoacilezett, kristályos
fő- (102, 67%) és egy diacilezett, olajos melléktermékhez (105, 8%) jutottam.
● 102 vegyület. Lásd: [KA5]: 8.
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● 105 vegyület.
❑ OP: – (olajos). Rf =0,77 (diklórmetán / metanol = 20:1).
❑ IR (KBr): 2952, 1745, 1615, 1500, 1249, 1126, 1101, 733 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
3
5

8

14

4
21

6

9
10

N

7

15
20

18
19

11

O

13
12

2

N
1

O

17
16

H

O

O

1'

1''

O

1

O

2'
2''

O

3'

3''

4'
4''

Br

Br

H NMR (799,7 MHz; CDCl3) δ (ppm) 0.49 (t; J = 7,4 Hz; 3H; H3-18); 1,31–1,40 (m; 2H; H2-

19); 2,12 (ddd; J = 13,0, 9,1, 2,2 Hz; 1H; Hx-6); 2,13–2,17 (m; 2H; H2-3’); 2,17–2,21 (m; 2H;
H2-3’’); 2,26 (ddd; J = 13,0, 8,9, 8,7 Hz; 1H; Hy-6); 2,39 (ddd; J = 9,1, 8,9, 8,5 Hz; 1H; Hx-5);
2,42–2,44 (m; 2H; H2-2’); 2,45–2,47 (m; 2H; H2-2’’); 2,51 (s; 1H; H-21); 2,63–2,66 (m; 1H;
Hx-3); 2,72 (s; 3H; N(1)-CH3); 3,27 (ddd; J = 8,7, 8,5, 2,2 Hz; 1H; Hy-5); 3,36 (ddd; J = 15,9,
5,3, 1,8 Hz; 1H; Hy-3); 3,44–3,50 (m; 4H; H2-4’, H2-4’’); 3,74 (s; 3H; C(16)-COOCH3); 3,77
(s; 3H; C(11)-OCH3); 3,88 (s; 1H; H-2); 5,15–5,18 (m; 1H; H-15); 5,55 (s; 1H; H-17); 5,87
(ddd; J = 10,0, 5,3, 1,5 Hz; 1H; H-14); 6,09 (d; J = 2,2 Hz; 1H; H-12); 6,32 (dd; J = 8,2, 2,2
Hz; 1H; H-10); 6,94 (d; J = 8,2 Hz; 1H; H-9).
C NMR (201,1 MHz; CDCl3) δ (ppm) 7,8 (C-18); 27,6 (C-3’); 27,7 (C-3’’); 31,7 (C-19); 32,5
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(C-2’); 32,87 (C-4’’); 32,93 (C-4’); 33,0 (C-2’’); 38,6 (N(1)-CH3); 42,8 (C-20); 44,1 (C-6);
51,3 (C-3); 52,3 (C(16)-COOCH3); 52,8 (C-7); 52,9 (C-5); 55,4 (C(11)-OCH3); 68,6 (C-21);
74,9 (C-17); 79,9 (C-2); 82,8 (C-16); 96,3 (C-12); 104,9 (C-10); 122,9 (C-9); 126,0 (C-14);
128,0 (C-8); 129,2 (C-15); 153,1 (C-13); 160,8 (C-11); 169,5 (C(16)-COOCH3); 170,4 (C-1’’);
171,7 (C-1’).
15

N NMR (81,1 MHz; CDCl3) δ (ppm) -328,4 (N-4); -317,7 (N-1).

HRMS: M+H=711,12256 (delta=-6.95ppm; C31H41O7N2Br2). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel.
int. %): 563(20); 545(100); 485(4); 377(5); 345(2); 317(2).
5.19. 17-Dezacetilvindolin (99) észteresítése 5-brómpentánsavval
● 103 vegyület. Lásd: [KA5]: 9.

90
5.20. Vindolin (2) észteresítése 4-brómbutánsavval
230 mg (0,502 mmol) vindolint (2) és 88 mg (0,527 mmol) 4-brómbutánsavat feloldottam 4 ml
absz. DKM-ban. Ezután a reakcióelegyhez hozzáadtam 114 mg DCC (0,550 mmol) és 5 mg
DMAP (0,040 mmol) 4 ml absz. DKM-ban elkészített oldatát. A reakcióelegyet
szobahőmérsékleten 40 órán át kevertettem. A reakcióelegyet szűrtem, rotadeszten bepároltam,
majd a kapott nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiával kétszer tisztítottam
(eluens: diklórmetán / metanol = 14:1 majd 9:1). Eredményül 75 mg (25%), enyhén olajos,
halványsárga termékhez (106) jutottam.
❑ OP: – (enyhén olajos). Rf =0,39 (diklórmetán / metanol = 20:1).
❑ IR (KBr): 2967, 2909, 1750, 1600, 1504, 1237, 1040 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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H NMR (499,9 MHz; CDCl3) δ (ppm) 0.48 (t; J = 7,4 Hz; 3H; H3-18); 1,30–1,45 (m; 2H; H2-

19); 1,98 (s; 3H; C(17)-OC(O)CH3); 2,09–2,15 (m; 1H; Hx-6); 2,15–2,22 (m; 2H; H2-3’); 2,24–
2,31 (m; 1H; Hy-6); 2,35–2,41 (m; 1H; Hx-5); 2,42–2,48 (m; 2H; H2-2’); 2,48 (s; 1H; H-21);
2,61–2,66 (m; 1H; Hx-3); 2,71 (s; 3H; N(1)-CH3); 3,24–3,29 (m; 1H; Hy-5); 3,33–3,39 (m; 1H;
Hy-3); 3,43–3,51 (m; 2H; H2-4’); 3,75 (s; 3H; C(16)-COOCH3); 3,78 (s; 3H; C(11)-OCH3);
3,91 (s; 1H; H-2); 5,16–5,20 (m; 1H; H-15); 5,53 (s; 1H; H-17); 5,85 (ddd; J = 10,0, 5,1, 1,3
Hz; 1H; H-14); 6,08 (d; J = 2,2 Hz; 1H; H-12); 6,32 (dd; J = 8,2, 2,2 Hz; 1H; H-10); 6,94 (d; J
= 8,2 Hz; 1H; H-9).
C NMR (125,7 MHz; CDCl3) δ (ppm) 7,8 (C-18); 20,9 (C(17)-OC(O)CH3); 27,7 (C-3’); 31,7

13

(C-19); 32,8 (C-4’); 33,1 (C-2’); 38,4 (N(1)-CH3); 42,8 (C-20); 43,9 (C-6); 51,5 (C-3); 52,3
(C(16)-COOCH3); 52,7 (C-7); 53,0 (C-5); 55,4 (C(11)-OCH3); 68,8 (C-21); 74,7 (C-17); 79,6
(C-2); 82,9 (C-16); 96,2 (C-12); 104,7 (C-10); 122,9 (C-9); 125,7 (C-14); 128,1 (C-8); 129,4
(C-15); 153,1 (C-13); 160,7 (C-11); 169,6 (C(16)-COOCH3); 170,1 (C(17)-OC(O)CH3); 170,5
(C-1’).
HRMS: M+H=605,18583 (delta=0.23ppm; C29H38O7N2Br). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel.
int. %): 457(12); 439(100); 379(6); 272(2); 232(1); 188(1).
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5.21.

4-Brómbutánsavval

észteresített

vindolinszármazék

(102)

kapcsolása

észteresített

vindolinszármazék

(103)

kapcsolása

trifenilfoszfinnal
● 107 vegyület. Lásd: [KA5]: 11.
5.22.

5-Brómpentánsavval

trifenilfoszfinnal
● 108 vegyület. Lásd: [KA5]: 12.
5.23. 4-Brómbutánnsavval észteresített vindolinszármazék (102) kapcsolása morfolinnal
● 109 vegyület. Lásd: [27] [KA7]: 23.
5.24. 4-Brómbutánnsavval észteresített vindolinszármazék (102) kapcsolása piperazinnal
● 110 vegyület. Lásd: [27] [KA7]: 24.
5.25.

4-Brómbutánsavval

észteresített

vindolinszármazék

(102)

kapcsolása

N-

metilpiperazinnal
● 111 vegyület. Lásd: [27] [KA7]: 25.
5.26. A 107 foszfóniumsó kapcsolási kísérlete (E)-kalkonnal, Wittig-reakcióban
151 mg (0,183 mmol) trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolinszármazékot (107) 15 ml száraz THFban oldottam, majd az oldatot 0°C-ra hűtöttem. Ezután 41 mg (0,366 mmol) tBuOK-t adagoltam
hozzá és 30 percig kevertettem 0°C-on. Következő lépésben 39 mg (0,183 mmol) (E)-kalkont,
és további 5 ml száraz THF-t adagoltam a lombik tartalmához. Ezután a reakcióelegyet 60
percig kevertettem továbbra is 0°C-on. Feldolgozás során először hozzáadtam az elegyhez 20
ml desztillált vizet és 15 ml DKM-t, aminek hatására zavaros lett. Majd a vizes fázist 3x15 ml
DKM-al extraháltam, az egyesített szerves fázist pedig 20 ml desztillált vízzel mostam. A
kapott szerves fázist magnézium-szulfát (MgSO4) felett szárítottam, rotadeszten bepároltam,
majd a nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens:
diklórmetán / metanol = 19:1). Eredményül 101 mg (81%) sárgásfehér, kristályos terméket
(114) kaptam, amely a várt összekapcsolódott (Z illetve E) hibrid izomerek (112 és 113) helyett
a vindolin (2) difenilfoszfin-oxid származéka (114) volt.
❑ OP: 85-90°C. Rf =0,25 (diklórmetán / metanol = 20:1).
❑ IR (KBr): 3436, 2961, 2876, 1738, 1616, 1502, 1437, 1247, 1120, 1027, 697, 544 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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H NMR (499,9 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 0,40 (t; J = 7,3 Hz; 3H; H3-18); 0,94 (dq; J = 14,2,

7,3 Hz; 1H; Hx-19); 1,45 (dq; J = 14,2, 7,3 Hz; 1H; Hy-19); 1,57–1,70 (m; 2H; H2-3’); 2,16–
2,26 (m; 2H; H2-6); 2,32–2,44 (m; 4H; H2-2’, H2-4’); 2,52–2,60 (m; 4H; N(1)-CH3, Hx-5); 2,64
(s; 1H; H-21); 2,75–2,83 (m; 1H; Hx-3); 3,25–3,32 (m; 1H; Hy-5); 3,36–3,42 (m; 1H; Hy-3);
3,54 (s; 3H; C(16)-COOCH3); 3,55 (s; 1H; H-2); 3,70 (s; 3H; C(11)-OCH3); 5,00–5,05 (m; 1H;
H-15); 5,18 (s; 1H; H-17); 5,72–5,76 (m; 1H; H-14); 6,19 (d; J = 2,3 Hz; 1H; H-12); 6,28 (dd;
J = 8,2, 2,3 Hz; 1H; H-10); 7,05 (d; J = 8,2 Hz; 1H; H-9); 7,49–7,54 (m; 4H; 4x H-3’’); 7,54–
7,59 (m; 2H; 2x H-4’’); 7,73–7,80 (m; 4H; 4x H-2’’); 8,80 (s; 1H; C(16)-OH).
C NMR (125,7 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 7,5 (C-18); 17,2 (d; 2JPC = 2,6 Hz; C-3’); 27,6 (d;

13
1

JPC = 71,6 Hz; C-4’); 30,4 (C-19); 34,1 (d; 3JPC = 14,5 Hz; C-2’); 38,0 (N(1)-CH3); 42,3 (C-

20); 43,6 (C-6); 50,4 (C-3); 51,1 (C-5); 51,6 (C(16)-COOCH3); 52,0 (C-7); 55,0 (C(11)-OCH3);
66,1 (C-21); 75,8 (C-17); 78,6 (C-16); 82,7 (C-2); 95,5 (C-12); 104,5 (C-10); 123,0 (C-9); 124,4
(C-14); 125,3 (C-8); 128,6 (d; 3JPC = 11,2; C-3’’); 129,8 (C-15); 130,3 (d; 2JPC = 9,2 Hz; C-2’’);
131,5 (d; 4JPC = 2,0 Hz; C-4’’); 133,7 (d; 1JPC = 96,1 Hz; C-1’’); 153,4 (C-13); 160,5 (C-11);
171,6 (C(16)-COOCH3); 171,9 (C-1’).
HRMS: M+H=685,30006 (delta=-5,3 ppm; C39H46O7N2P). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel.
int. %): 667(100).
5.27. 4-Brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék (102) és trimetil-foszfit
kapcsolási kísérlete Arbuzov-reakcióban
200 mg (0,355 mmol) 102 vindolinszármazékot 5 ml toluolban oldottam, majd hozzáadtam
0,09 ml (0,710 mmol) trimetil-foszfitot és argon atmoszféra alatt refluxhőmérsékleten
kevertetni kezdtem. Mivel a reakció 8 óra után sem indult el, plusz egy ekvivalens (0,045 ml,
0,355 mmol) trimetil-foszfit reagenst adagoltam a reakcióelegyhez.
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25 óra forralás után, VRK alapján már megjelent a potenciális termék a reakcióelegyben, de a
teljes konverzió elérése érdekében ismét plusz egy ekvivalens (0,045 ml, 0,355 mmol) reagenst
adtam a lombik tartalmához és az elegyet további 5 órán keresztül (összesen 30 órát) forraltam.
A reakcióelegyet ezután rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket preparatív
vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 15:1). Eredményül
6 mg (4%) sárgásbarna olajos terméket (116) kaptam, amely a várt Arbuzov-termék (115)
helyett a vindolin (2) ciklopropán-karboxilát származéka (116) volt.
❑ OP: – (olajos). Rf =0,64 (diklórmetán / metanol = 15:1).
❑ IR (KBr): 3436, 2931, 1740, 1618, 1501, 1245, 1032, 974, 797 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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H NMR (499,9 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 0,40 (t; J = 7,4 Hz; 3H; H3-18); 0,70–0,86 (m; 4H;

H2-3’, H2-4’); 0,91–0,99 (m; 1H; Hx-19); 1,43–1,51 (m; 1H; Hy-19); 1,51–1,56 (m; 1H; H-2’);
2,17–2,28 (m; 2H; H2-6); 2,53–2,60 (m; 4H; N(1)-CH3, Hx-5); 2,63 (s; 1H; H-21); 2,75–2,84
(m; 1H; Hx-3); 3,25–3,31 (m; 1H; Hy-5); 3,40–3,47 (m; 1H; Hy-3); 3,55 (s; 1H; H-2); 3,65 (s;
3H; C(16)-COOCH3); 3,70 (s; 3H; C(11)-OCH3); 4,99–5,05 (m; 1H; H-15); 5,19 (s; 1H; H-17);
5,84 (ddd; J = 10,1, 4,9, 1,5 Hz; 1H; H-14); 6,19 (d; J = 2,3 Hz; 1H; H-12); 6,28 (dd; J = 8,2,
2,3 Hz; 1H; H-10); 7,05 (d; J = 8,2 Hz; 1H; H-9); 8,76 (s; 1H; C(16)-OH).
C NMR (125,7 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 7,5 (C-18); 7,6, 7,8 (C-3’, C-4’); 12,5 (C-2’); 30,4
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(C-19); 37,9 (N(1)-CH3); 42,5 (C-20); 43,6 (C-6); 50,4 (C-3); 51,2 (C-5); 51,6 (C(16)COOCH3); 52,0 (C-7); 55,0 (C(11)-OCH3); 66,3 (C-21); 75,7 (C-17); 78,6 (C-16); 82,7 (C-2);
95,4 (C-12); 104,5 (C-10); 123,0 (C-9); 124,4 (C-14); 125,4 (C-8); 129,6 (C-15); 153,4(C-13);
160,4 (C-11); 171,6 (C(16)-COOCH3); 173,4 (C-1’).
HRMS: M+H=483,24704 (delta=-4,0 ppm; C27H35O6N2). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel. int.
%): 465(6); 423(6); 397(100); 365(2); 188(16).
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5.28. 4-Brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék (102) és trietil-foszfit kapcsolási
kísérlete Arbuzov-reakcióban
200 mg (0,355 mmol) 102 vindolinszármazékot 5 ml toluolban oldottam, majd argon
atmoszféra alatt 0,12 ml (0,710 mmol) trietil-foszfitot adtam hozzá. A reakcióelegyet 55 órán
keresztül forraltam. Közben két alkalommal, a teljes konverzió elérése érdekében plusz 1
ekvivalens (0,06 ml, 0,355 mmol) trietil-foszfit reagenst adagoltam a lombik tartalmához. A
reakcióelegyet ezután rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket preparatív
vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 9:1). Eredményül
a vindolin (2) ciklopropán-karboxilát származékához (116, 30%) jutottam.
5.29. 4-Brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék (102) és trietil-foszfit Arbuzovreakciója
400 mg (0,710 mmol) 102 vindolinszármazékot 5 ml toluolban oldottam, majd argon
atmoszféra alatt 0,12 ml (0,710 mmol) trietil-foszfitot adtam hozzá. A reakcióelegyet 7 óráig
szobahőmérsékleten kevertettem, majd mivel VRK alapján nem indult el a reakció, 70°C-ra
melegítettem a reakcióelegyet. 5 óra melegítés után sem látszott változás a VRK-lapon, ezért
plusz 1 ekvivalens (0,12 ml, 0,710 mmol) trietil-foszfit reagenst adagoltam a lombik
tartalmához és a reakcióelegyhet refluxhőmérsékletre melegítettem majd 100 órán keresztül
forraltam. A reakcióelegyet ezután rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket
preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 15:1).
Eredményül ismét a vindolin (2) ciklopropán-karboxilát származékához (116, 12%) jutottam,
mellette azonban sikeresen megkaptam a várt foszfonátszármazékot (117) is (106 mg, 24%)
egy sárgás, enyhén olajos termék formájában.
❑ OP: – (enyhén olajos). Rf = 0,39 (diklórmetán / metanol = 15:1).
❑ IR (KBr): 3433, 2975, 1742, 1619, 1503, 1226, 1051, 968, 786, 545 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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1

H NMR (499,9 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 0,42 (t; J = 7,4 Hz; 3H; H3-18); 0,92–1,01 (m; 1H;

Hx-19); 1,22 (t; J = 7,1 Hz; 6H; 2x H3-2’’); 1,45–1,53 (m; 1H; Hy-19); 1,61–1,78 (m; 4H; H23’, H2-4’); 2,18–2,27 (m; 2H; H2-6); 2,27–2,40 (m; 2H; H2-2’); 2,57 (s; 3H; N(1)-CH3); 2,60–
2,67 (m; 1H; Hx-5); 2,73 (s; 1H; H-21); 2,83–2,90 (m; 1H; Hx-3); 3,29–3,35 (m; 1H; Hy-5);
3,43–3,49 (m; 1H; Hy-3); 3,56 (s; 1H; H-2); 3,66 (s; 3H; C(16)-COOCH3); 3,71 (s; 3H; C(11)OCH3); 3,92–4,02 (m; 4H; 2x H2-1’’); 5,07–5,10 (m; 1H; H-15); 5,21 (s; 1H; H-17); 5,83 (ddd;
J = 10,1, 4,7, 1,3 Hz; 1H; H-14); 6,21 (d; J = 2,3 Hz; 1H; H-12); 6,30 (dd; J = 8,2, 2,3 Hz; 1H;
H-10); 7,07 (d; J = 8,2 Hz; 1H; H-9); 8,80 (széles s; 1H; C(16)-OH).
C NMR (125,7 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 7,5 (C-18); 16,2 (d; 3JPC = 5,7 Hz; C-2’’); 17,9 (d;

13
2

JPC = 4,3 Hz; C-3’); 23,7 (d; 1JPC = 138,9 Hz; C-4’); 30,4 (C-19); 33,7 (d; 3JPC = 16,6 Hz; C-

2’); 38,0 (N(1)-CH3); 42,3 (C-20); 43,5 (C-6); 50,3 (C-3); 51,1 (C-5); 51,7 (C(16)-COOCH3);
51,9 (C-7); 55,0 (C(11)-OCH3); 60,8 (d; 2JPC = 6,0, Hz; C-1’’); 66,2 (C-21); 75,7 (C-17); 78,6
(C-16); 82,5 (C-2); 95,5 (C-12); 104,6 (C-10); 123,1 (C-9); 124,2 (C-14); 125,2 (C-8); 129,8
(C-15); 153,4 (C-13); 160,5 (C-11); 171,6 (C(16)-COOCH3); 171,9 (C-1’).
HRMS: M+H=621,29097 (delta=-4,1 ppm; C31H46O9N2P). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel.
int. %): 603(100); 397(2).
5.30. 17-Dezacetilvinblasztin (118) észteresítése 4-brómbutánsavval
334 mg (0,434 mmol) 17-dezacetilvinblasztint (118) [137] és 80 mg (0,478 mmol) 4brómbutánsavat feloldottam 5 ml absz. DKM-ban. Ezután a reakcióelegyhez hozzáaadtam 99
mg DCC (0,478 mmol) és 4 mg DMAP (0,035 mmol) 5 ml absz. DKM-ban elkészített oldatát.
A reakcióelegyet szobahőmérsékleten 92 órán át kevertettem, közben hozzáadtam további +1
ekvivalens 4-brómbutánsavat (72 mg = 0,431 mmol) a teljes konverzió eléréséhez. A
reakcióelegyet szűrtem, rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket preparatív
vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 9:1). Eredményül
122 mg (31%) sárgásfehér, enyhén olajos termékhez (119) jutottam.
❑ OP: – (enyhén olajos). Rf = (diklórmetán / metanol = 10:1) = 0,35.
❑ IR (KBr): 3468, 2947, 1739, 1616, 1459, 1225, 741 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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H NMR (499,9 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 0,53–0,63 (széles m; 1H; H-14’); 0,69 (t; J = 7,4

Hz; 3H; H3-18); 0,80 (t; J = 7,4 Hz; 3H; H3-18’); 1,13–1,22 (széles m; 3H; Hx-15’, H2-19’);
1,33 (széles d; J = 13,9 Hz; 1H; Hy-15’); 1,39–1,56 (m; 2H; H2-19); 1,65 (ddd; J = 13,0, 11,5,
5,6 Hz; 1H; Hx-6); 1,93–2,09 (m; 4H; Hx-17’, H2-2’’, Hy-6); 2,34–2,48 (m; 4H; Hx-3’, H2-3’’,
Hx-5); 2,65 (s; 3H; N(1)-CH3); 2,70 (s; 1H; H-21); 2,60–2,74 (széles átfedő m; 2H; H2-21’);
2,78 (széles d; J = 16,4 Hz; 1H; Hx-3); 2,86–2,94 (széles m; 1H; Hx-6’); 3,06–3,19 (m; 3H; Hy5, H2-5’); 3,22 (széles dd; J = 16,4, 5,1 Hz; 1H; Hy-3); 3,25–3,33 (m; 1H; Hy-3’); 3,53–3,59
(m; 6H; H-2, C(16’)-COOCH3, H2-4’’); 3,64 (s; 3H; C(16)-COOCH3); 3,75 (s; 3H; C(11)OCH3); 3,69–3,79 (széles átfedő m; 1H; Hy-6’); 3,96 (széles s; 1H; C(20’)-OH); 4,06 (széles t;
J ≈ 14,2 Hz; 1H; Hy-17’); 5,19 (s; 1H; H-17); 5,24–5,29 (m; 1H; H-15); 5,79 (ddd; J = 10,3,
5,1, 1,3 Hz; 1H; H-14); 6,36 (s; 1H; H-12); 6,55 (s; 1H; H-9); 6,90–6,94 (m; 1H; H-10’); 6,97–
7,02 (m; 1H; H-11’); 7,25 (d; J = 8,1 Hz; 1H; H-12’); 7,38 (széles d; J = 7,9 Hz; 1H; H-9’);
8,75 (s; 1H; C(16)-OH); 9,39 (széles s; 1H; NH-1’).
C NMR (125,7 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 6,9 (C-18’); 7,7 (C-18); 27,7 (C-2’’); 27,8 (széles;

13

C-6’); 29,4 (C-14’); 30,7 (C-19); 32,1 (C-3’’); 33,9 (C-4’’); 34,1 (C-19’); 34,5 (széles; C-17’);
38,0 (N(1)-CH3); 40,6 (széles; C-15’); 42,0 (C-20); 44,4 (C-6); 46,8 (széles; C-3’); 48,7 (C-5);
49,4 (C-3); 51,5 (C(16)-COOCH3); 51,8 (C(16’)-COOCH3); 52,8 (C-7); 55,1 (C-16’); 56,0
(C(11)-OCH3); 56,1 (C-5’); 63,7 (C-21, C-21’); 67,1 (C-20’); 76,0 (C-17); 79,3 (C-16); 82,1
(C-2); 94,1 (C-12); 111,3 (C-12’); 115,7 (széles; C-7’); 117,6 (C-9’); 117,9 (C-10’); 121,1 (C10, C-11’); 122,1 (C-8); 123,7 (C-9); 124,0 (C-14); 128,5 (C-8’); 130,0 (C-15); 131,2 (C-2’);
135,3 (C-13’); 152,2 (C-13); 157,5 (C-11); 171,0 (C(16)-COOCH3); 171,5 (C-1’’); 174,4
(C(16’)-COOCH3).
HRMS: M+H=917,36903 (delta=-0,5 ppm; C48H62O9N4Br). HR-ESI-MS-MS (CID=45%; rel.
int. %): 899(53); 857(58); 751(100); 749(35); 733(25); 719(17); 649(22); 542(62); 522(45);
508(11); 480(8); 355(11); 353(35).
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5.31. 4-Brómbutánsavval észteresített vinblasztinszármazék (119) kapcsolási kísérlete
trifenilfoszfinnal
125 mg (0,136 mmol) 119 vinblasztinszármazékot és 144 mg (0,544 mmol) TPP-t 12 ml absz.
acetonitrilben oldottam. A reakcióelegyet szobahőmérsékleten, argon atmoszféra alatt 2 órán át
kevertettem. Mivel VRK alapján nem tapasztaltam változást, további 144 mg (0,544 mmol)
TPP-t adagoltam be és forralni kezdtem a reakcióelegyet. 50 óra forralás után a reakcióelegyet
rotadeszten bepároltam, majd a kapott nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan
tisztítottam (eluens: diklórmetán / metanol = 9:1), a két elkülönített frakció azonban a várt
terméket (120) nem tartalmazta. Az egyik minta többkomponensű volt, a másik minta
főkomponenseként pedig a trifenilfoszfinoxidot azonosítottuk.
5.32. 4-Brómbutánsavval észteresített vinblasztinszármazék (119) kapcsolása Nmetilpiperazinnal
125 mg (0,136 mmol) 119 vinblasztinszármazékot 5 ml absz. DKM-ban oldottam, majd
szobahőmérsékleten, argon atmoszféra alatt hozzáadtam 0,046 ml (0,408 mmol) Nmetilpiperazint. További 5 ml absz. DKM-t adtam a reakcióelegyhez, ezután 3 órán át
szobahőmérsékleten kevertettem, majd 20 órán keresztül forraltam. A reakcióelegyet
felengedtem szobahőmérsékletre, majd feldolgoztam. A reakcióelegyhez 5 ml DKM-t és 5 ml
desztillált vizet adtam, majd 5 ml 10 %-os nátrium-karbonát-oldattal extraháltam. A vizes fázist
2x5 ml DKM-nal extraháltam, majd az egyesített szerves fázist 10 ml desztillált vízzel mostam.
A kapott szerves fázist magnézium-szulfát (MgSO4) felett szárítottam, rotadeszten bepároltam,
majd a nyersterméket preparatív vékonyréteg-kromatográfiásan tisztítottam (eluens:
diklórmetán / metanol = 4:1). Eredményül 18 mg (14%) bomlékony, sárgásbarna, olajos
terméket kaptam, amely a várt, N-metilpiperazinnal összekapcsolt vinblasztin-hibrid (121) volt.
❑ OP: – (bomlékony). Rf = (diklórmetán / metanol = 10:1) = 0,08.
❑ IR (KBr): 3467, 2944, 1737, 1459, 1247, 1041, 744 cm-1.
❑ Az NMR asszignáció során a következő számozást alkalmaztuk:
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H NMR (799,7 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 0,56–0,63 (széles m; 1H; H-14’); 0,68 (t; J = 7,3

Hz; 3H; H3-18); 0,80 (t; J = 7,5 Hz; 3H; H3-18’); 1,16–1,22 (m; 3H; H2-19’, Hx-15’); 1,33
(széles d; J = 13,3 Hz; 1H; Hy-15’); 1,41–1,55 (m; 2H; H2-19); 1,60–1,71 (m; 3H; Hx-6, H23’’); 1,99–2,06 (m; 2H; Hx-17’, Hy-6); 2,17–2,58 (m; 17H; H3-11’’, H2-2’’, H2-4’’, H2-6’’, H27’’, H2-9’’, H2-10’’, Hx-3’, Hx-5); 2,65 (s; 3H; N(1)-CH3); 2,69 (s; 1H; H-21); 2,63–2,73 (széles
átfedő m; 2H; H2-21’); 2,78 (széles d; J = 16,4 Hz; 1H; Hx-3); 2,88–2,93 (m; 1H; Hx-6’); 3,08–
3,14 (m; 2H; Hy-5, Hx-5’); 3,14–3,19 (m; 1H; Hy-5’); 3,22 (széles dd; J = 16,4, 5,1 Hz; 1H; Hy3); 3,28–3,32 (m; 1H; Hy-3’); 3,54 (s; 1H; H-2); 3,56 (s; 3H; C(16’)-COOCH3); 3,63 (s; 3H;
C(16)-COOCH3); 3,75 (s; 3H; C(11)-OCH3); 3,72–3,79 (széles átfedő m; 1H; Hy-6’); 4,00
(széles s; 1H; C(20’)-OH); 4,06 (széles t; J ≈ 14,2 Hz; 1H; Hy-17’); 5,18 (s; 1H; H-17); 5,25–
5,29 (m; 1H; H-15); 5,78 (ddd; J = 10,3, 5,1, 1,3 Hz; 1H; H-14); 6,36 (s; 1H; H-12); 6,55 (s;
1H; H-9); 6,91–6,94 (m; 1H; H-10’); 6,98–7,01 (m; 1H; H-11’); 7,25 (d; J = 8,0 Hz; 1H; H12’); 7,38 (d; J = 8,0 Hz; 1H; H-9’); 8,72 (s; 1H; C(16)-OH); 9,41 (széles s; 1H; NH-1’).
C NMR (201,1 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) 6,9 (C-18’); 7,7 (C-18); 21,4 (C-3’’); 27,6 (széles;
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C-6’); 29,3 (C-14’); 30,6 (C-19); 31,1 (C-2’’); 34,1 (C-19’); 34,5 (C-17’); 38,0 (N(1)-CH3);
40,4 (széles; C-15’); 42,1 (C-20); 44,4 (C-6); 45,1 (széles; C-11’’); 46,7 (C-3’); 48,8 (C-5);
49,4 (C-3); 51,5 (C(16)-COOCH3); 51,8 (C(16’)-COOCH3); 52,0 (széles; C-6’’, C-10’’); 52,8
(C-7); 54,3 (széles; C-7’’, C-9’’); 55,1 (C-16’); 56,0 (C(11)-OCH3); 56,1 (C-5’); 56,3 (C-4’’);
63,6 (széles; C-21’); 63,7 (C-21); 67,1 (C-20’); 75,6 (C-17); 79,3 (C-16); 82,1 (C-2); 94,0 (C12); 111,3 (C-12’); 115,6 (széles; C-7’); 117,7 (C-9’); 117,9 (C-10’); 120,9 (C-10); 121,0 (C11’); 122,2 (C-8); 123,7 (C-9); 123,9 (C-14); 128,6 (C-8’); 130,2 (C-15); 131,2 (C-2’); 135,3
(C-13’); 152,1 (C-13); 157,5 (C-11); 171,0 (C(16)-COOCH3); 172,3 (C-1’’); 174,5 (C(16’)COOCH3).
HRMS: M+H=937,54508 (delta=1,8 ppm; C53H73O9N6). HR-ESI-MS-MS (CID=35%; rel. int.
%): 919(100); 751(29); 649(5); 353(2).
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
6.1. KÉMIAI EREDMÉNYEK
A természetes Vinca alkaloid monomerek (1 és 2) fluorozási kísérleteit vizsgálva sikeresen
állítottam elő egy 8-as helyzetben fluoratomot tartalmazó, kinoidális szerkezetű
vindolinszármazékot (84).
Más típusú halogénezési kísérletekben diklórkarbénezéssel kívántam klóratomot beépíteni
a természetes Vinca alkaloid dimerek (3 és 4) vindolin alegységére 14,15-ös helyzetben,
ciklopropángyűrűn keresztül. A klasszikus diklórkarbénezési reakciót végrehajtva a várt,
diklórkarbénezett termékek (85 és 86) helyett mindkét esetben olyan származékokat kaptam,
amelyekben felnyílt a katarantin-rész piperidingyűrűje és egy oxirángyűrű alakult ki (87 és 88).
Vizsgáltam az oxirángyűrű kialakulásának mechanizmusát és javaslatot tettem egy lehetséges
értelmezésére (ld. 4.2.1. fejezet, 36. ábra). A 87 gyűrűfelnyílt oxiránszármazékot a
vinblasztinból (3) kiindulva egy hatékony diklórkarbénező ágenst, a nátrium-triklóracetátot
alkalmazva is elő tudtam állítani.
A katarantin (1) epoxidálási kísérlete során egy 7-es helyzetben hidroxilcsoportot
tartalmazó katarantin-származékhoz (90), illetve egy oxidált, gyűrűszűkült katarantinszármazékhoz (91) jutottam. A melléktermékből (91) és vindolinból (2) kiindulva a
kutatócsoport által használt kapcsolási módszert megvalósítva kétféle trimerizálódott
vindolinszármazékhoz (93 és 94) jutottam. A trimereken kívül keletkezett egy olyan katarantinszármazék (95) is, amely metileződve kvaternerizálódott a 4-es helyzetű nitrogénatomján.
Mivel a 91 nem vett részt a reakcióban, ezért elvégeztem a kísérletet a 91 nélkül is, kizárólag
vindolinból (2) kiindulva. Ebben az esetben csak az O-metilezett vindolin-trimert (93)
izoláltam.
A kutatócsoport korábbi munkáiba bekapcsolódva hat lépésben sikeresen állítottam elő a
10-bróm-14,15-ciklopropanovindolin 16-os helyzetben (D)-triptofánnal kapcsolt származékát
(65). Utolsó lépésben a vindolinszármazék (61) aminosav-észter szerkezeti egységének
metoxikarbonil-csoportját hidrolizáltam karboxilcsoporttá lítium-hidroxid monohidráttal.
Ebben a formában ez a származék különböző hordozó peptidekhez köthető, amely
nagymértékben növelheti a biológiai hatékonyságot.
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A SZTE Szerves Kémiai Tanszékével együttműködve többszöri próbálkozás után
sikeresen

állítottam

elő

egy

19-nortesztoszteron-hemiszukcinátból

(70)

és

17-

dezacetilvindolinból (99) kialakult szteroid-vindolin típusú hibridmolekulát (100), az ún.
vegyesanhidrides módszerrel. A 100 biológiai vizsgálatai során kiderült, hogy nemcsak a
vindolinnál (2), hanem számos sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3) is aktívabb
daganatellenes hatással rendelkezik.
A természetes eredetű, különböző konfigurációjú triptofán (Trp) aminosavakkal, illetve a
szteroidokkal történő kapcsolások bizonyították, hogy az önmagában nem citotoxikus vindolin
(2) daganatellenes hatása megfelelően választott struktúrális egységekkel történő konjugáció
révén promotálható. Kutatócsoportunk szintetikus farmakofórokat alkalmazva is szerette volna
ezt a tézist megerősíteni. Választásom első közelítésben különböző foszfor- és nitrogéntartalmú
farmakofór egységekre esett. A szintetikus farmakofórokkal történő gyógyszerkémiai
hibridizációhoz első lépésben a vindolinból (2) egyszerű hidrolízissel nyerhető 17dezacetilvindolint (99) különböző lánchosszúságú brómkarbonsavakkal kapcsoltam. A
Steglich-féle észteresítési reakcióval kapott, linkert tartalmazó vindolinszármazékok (101-104)
két képviselőjét (102 és 103) már közvetlenül tudtam kapcsolni trifenilfoszfinnal (107 és 108),
egy képviselőt (102) pedig morfolinnal, piperazinnal és N-metilpiperazinnal is (109-111).
Kitekintés gyanánt foszforkémiai kutatásokkal is foglalkoztam. A 107 foszfóniumsó
és (E)-kalkon kapcsolási kísérlete során, a Wittig-reakció körülményei között a várt
izomerelegy (112 és 113) helyett egy vindolin-difenilfoszfinoxid-származékhoz (114) jutottam.
A 102 4-brómbutánsavval észteresített vindolinszármazék és trietil-foszfit Arbuzovreakciójában pedig a reakciókörülményeket optimalizálva sikeresen állítottam elő a várt
foszfonátszármazékot (117).
A hibridizációs kísérleteket a természetes dimer alkaloid vinblasztinra (3) is
kiterjesztettem, és előállítottam egy 4-brómbutánsavval észteresített vinblasztinszármazékot
(119), amelyet sikeresen kapcsoltam N-metilpiperazinnal (121).
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6.2. BIOLÓGIAI EREDMÉNYEK
A 84 fluorozott vindolinszármazékot biológiai vizsgálatra küldtem a SZTE-re, ahol a
tesztelést két rákos sejtvonal-páron (egér limfóma és humán emlőrák) végezték. Azt találták,
hogy a 84 önmagában nem volt hatásos, de a doxorubicin (8) hatását potencírozta az egyik
multidrog-rezisztens sejtvonalon (L5178MDR).
Doktori munkám során vizsgáltam a vindolin (2) más származékainak in vitro
daganatellenes hatását is, illetve a szerkezet-hatás összefüggéseket. Referenciaként a
klinikumban is használatos vinblasztin-szulfátot (3) alkalmaztam. A tesztelt vindolinszármazék
közül a NIH egydózisú vizsgálatai alapján a legígéretesebb antiproliferatív aktivitással a 100
vindolin-szteroid típusú hibrid, a 107 és 108 foszfóniumsók, illetve a 110 piperazinnal kapcsolt
vindolin-dimer rendelkezett, ezért ezeket a NIH ötdózisú vizsgálatoknak is alávetette. Az
ötdózisú mérések alapján a tesztelt vindolinszármazékok közül a 107 foszfóniumsó volt a
leghatékonyabb. A többi vindolinszármazékkal összehasonlítva nemcsak a legalacsonyabb GI50
értéket szolgáltatta a teljes NCI-60 panelen (6,55*10-8 M a HOP-92 sejtvonalon), hanem
számos sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3) is nagyobb aktivitást mutatott (ld. 9. táblázat).
Különösen szembetűnő, hogy két nem-kissejtes tüdőrák (EKVX és NCI-H226), illetve két
melanóma (SK-MEL-28 és UACC-257) sejtvonalon – a 108 foszfóniumsóval együtt – kb. egy
nagyságrenddel alacsonyabb GI50 értékeket szolgáltatott, mint a vinblasztin-szulfát (3). A többi
vindolinszármazék közül még a 100 vindolin-szteroid típusú hibrid, illetve a piperazinnal
kapcsolt vindolin-dimer (110) rendelkezett a 107 és 108 vegyületekét megközelítő, kiemelkedő
daganatellenes aktivitással. Ezek a vegyületek (100 és 110) is számos sejtvonalon (EKVX,
NCI-H226, SK-MEL-28, UACC-257, SK-OV-3, TK-10 és T-47D) aktívabbak voltak a
vinblasztin-szulfátnál (3).
A SZTE vizsgálatai megerősítették a 107 és 108, illetve a 110 vegyületek kiemelkedő
tumorellenes aktivitását (ld. 11. táblázat). A 107 és 108 a humán méhnyakrákos SiHa
sejtvonalon ugyanis kb. egy nagyságrenddel hatékonyabb volt a vinblasztin-szulfátnál (3).
Ugyanezen a sejtvonalon a 110 ugyan nem szignifikáns módon, de szintén hatékonyabbnak
bizonyult, mint a 3.
Mindezek a vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a vindolin (2) is válhat
daganatellenes szerré megfelelő farmakofór egységekkel kapcsolva, hibrid formában. Így a
jövőben gyógyszerkémiai hibridizációval lehetségessé válhat a vindolin (2) bevezetése a
rákellenes terápiába.
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8. TÉZISEK
1. A Vinca alkaloidok halogénezési kísérletei során előállítottam a vindolin (2) 8-as helyzetben
fluorozott, kinoidális szerkezetű származékát (84), amely a doxorubicin (8) hatását potencírozni
volt képes egy rezisztens egér limfóma sejtvonalon (L5178MDR). [KA1]
2. A vinblasztin (3) és a vinkrisztin (4) klasszikus diklórkarbénezési kísérleteiben gyűrűfelnyílt
oxiránszármazékokat (87 és 88) szintetizáltam. Javaslatot tettem az oxiránképződés egy
lehetséges mechanizmusára. A katarantin (1) epoxidálási kísérleteiben keletkezett katarantinszármazék (91) és vindolin (2) kapcsolási kísérlete során kétféle, egy kationos O-metil és egy
keton funkciós csoportot tartalmazó trimerizálódott vindolinszármazékhoz (93 és 94) jutottam.
[KA3]
3. Hat lépésben előállítottam a 10-bróm-14,15-ciklopropano-17-dezacetilvindolin (D)triptofánnal kapcsolt származékát (65). [KA2]
4. Előállítottam a 19-nortesztoszteron-hemiszukcinát (70) 17-dezacetilvindolinnal (99)
kapcsolt származékát (100), amely néhány daganatos sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3) is
aktívabbnak bizonyult. [KA6]
5. Különböző lánchosszúságú brómkarbonsavakkal reagáltatva linkert alakítottam ki a 17dezacetilvindolinon (99), majd két származékhoz (102 és 103) trifenilfoszfint kapcsoltam. A
kapott foszfóniumsók (107 és 108) kiemelkedő, néhány sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3)
is jelentősebb daganatellenes hatást mutattak a NIH és a SZTE vizsgálatai alapján is. [KA4,
KA5]
6.

Előállítottam

különböző

N-heterociklusokkal

(morfolinnal,

piperazinnal

és

N-

metilpiperazinnal) kapcsolt vindolin-hibrideket (109-111). Közülük a piperazinnal kapcsolt
vindolin-dimer (110) néhány sejtvonalon a vinblasztin-szulfátnál (3) is hatékonyabb
tumorellenes aktivitással rendelkezett. [KA7]
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10. MELLÉKLETEK
A NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH-BŐL SZÁRMAZÓ
ÖTDÓZISÚ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
10.1. VINBLASZTIN-SZULFÁT (3)
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10. MELLÉKLETEK – National Institutes of Health (NIH) EREDMÉNYEK
10.2. 19-NORTESZTOSZTERON-HEMISZUKCINÁT-VINDOLIN HIBRID (100)
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10. MELLÉKLETEK – National Institutes of Health (NIH) EREDMÉNYEK
10.3. TRIFENILFOSZFINNAL KAPCSOLT VINDOLINSZÁRMAZÉK (107)
→ Négy szénatomos linker (n=3).
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10. MELLÉKLETEK – National Institutes of Health (NIH) EREDMÉNYEK
10.4. TRIFENILFOSZFINNAL KAPCSOLT VINDOLINSZÁRMAZÉK (108)
→ Öt szénatomos linker (n=4).
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10. MELLÉKLETEK – National Institutes of Health (NIH) EREDMÉNYEK
10.5. PIPERAZINNAL KAPCSOLT VINDOLIN-DIMER (110)
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10. MELLÉKLETEK – National Institutes of Health (NIH) EREDMÉNYEK
10.6. LINKERREL KAPCSOLT VINBLASZTINSZÁRMAZÉK (119)
→ Négy szénatomos linker (n=3).
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