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Beveze tés

Az élő szervezetben található gasztrin serkenti 

a gyomorsav szekréciót о A szervezetbe kivülről bevitt 

gasztrin is fokozza a gyomorsav elvólsztóst, de ez 

a hatás aránylag csak rövid ideig tart / 1 /. Még 

nem tisztázott, hog3>- mi az oka a hatás viszonylag 

gyors megszűnésének. Az inaktiválódás többféle módon 

mehet végbe, mégpedig

- a keringésben vagy a szervekben lévő fehérjék

hez való kötődés révén,

- metabolikus inaktiválódás vagy degradáció vagy 

mindkettő együttes létrejötte révén,

- a szervezetből való kiürülés eredményeként.

A humán gasztrin I. és TT. /melyek csak a tirozinon 

levő szulfátészter csoportban különböznek/ az N-ter- 

minális pyroglutamil-rész miatt védett az aminopepti- 

dázokkal szemben, a C-terminális amidcsoport révén a 

karboxipeptidázokkal szemben / 2 /.

A gasztrin C-terminális tetrapeptid-arnidja kvalitat.i- 

ve ugyanazon fiziológiai hatásokkal rendelkezik, mint 

a gasztrin molekula / 3 /.

Laster és Walsh / 4 / in vitro vizsgálatokat végeztek 

N-terminálÍ30n tercier-butiloxikarbonillal / BOC / 

acilezett gasztrin tetrapeptid-amiddal. A BOC csoport
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védi a /■ >lekulát az aminopeptidázok enzimtevékenysé- 

gévej az rabén. A tetrapeptidet emlős szövet homogeni- 

zátui.okkal hozták össze. Egyes szövetekben olyan en

zimtevék« nységet észleltek, melynek következtében a 

fenilala.íin amid csoportja lehasadt, igy a hormon 

inakti álódott. Ebből is következik, hogy a gasztrin 

C-terminális fenilalaninján levő amidcsoport nélkü

lözhetetlen a gyomorsav serkentés és más hormonális 

hatás létrejöttéhez /4, 5 /.

Laster és Walsh vizsgálataik alapján arra a megálla

pításra jutottak, hogy az amidáz enzim aktivitás 

/melyet a májban találtak legnagyobbnak/ lehet fele

lős a gasztrin hatás eltűnéséért in vivo körülmények 

között is. Stagg és munkatársai / 6 / kutyán végeztek 

in vitro kísérleteket Trp-on ^H-al jelzett penta- 

gasztrinnal. Azt találták, hogy a kutya keringéséből 

gyorsan eltűnik a pentagasztrin, a máj kiválasztja 

az epébe, nagyrészt inaktiv formában. Tehát kutyában 

a májat tartják a legfontosabb szervnek a pentagaszt

rin métábólizmusa szempontjából. Vizsgálódásaik azt 

mutatják, hogy a pentagasztrin sorsa az emberi szer- * 

vezetben is hasonló.

Ezeket a kísérleti eredményeket ismerve, újabb 

adatokat kívántunk szerezni a gasztrin pentapeptid- 

-amid /pentagasztrin/ sorsáról az élő szervezetben.

A pentagasztrin metabolizmüs kutatása a SZOTE II. 

Belklinikáján 1971-ben indult, majd 1973 óta az

/
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I. sz Belgyógyászati Klinika Klinikofarmakológiai 

Laboratóriumában folyik. Á gasztrin származékok me- 

tabolizmus kutatásának elengedhetetlen feltétele 

volt a JATE Szerves Kémiai Intézetében, később a 

SZOTE Orvosvegytani Intézetében működő peptidkémiai 

munkacsoporttal való szoros együttműködés. 

Dolgozatomban ezen kutatómunka egy részéről számo-

1

>

lók be.

A kísérleteket in vivo körülmények közt ivaré

rett Wistar törzsű patkányokon végeztük, biológiailag 

G izotóppal jelzett az N-terminálison BOC 

csoporttal védett gasztrin pentapeptid-amid segítsé

gével. A jelzett védett peptid vénás adása után kü

lönböző időpontokban nyert szérum- és vizeletmintákat 

radiokromatográfiával vizsgáltuk. A szérum radiokro- 

matogramján az eredeti peptidnek megfelelő csúcs 

mellett még két csúcs volt észlelhető, melyek közül 

az egyik a szérumfeherjékhez kötött radioaktivitásnak 

felelt meg, a másik egy ismeretlen metabolitot jel

zett. A vizelet radiokromatogramján ez a metabolit 

csúcs csaknem egyedül jelentkezett, s mivel a vize

let ezt a metabolitot elég nagy mennyiségben tartal

mazta, igy annak izolálása a vizeletből történt.

A kémiai azonosítás során azt az eredményt kaptuk, 

hogy a szérumban és a vizeletben található metabolit 

megegyezik az eredeti jelzett peptid BOG-glycin frag- 

mensével.

14aktiv
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A métából it aminosav analízise több mint 90 %-os 

glycin tartalmat mutatott.

Vékonyrétegen futtatva a raetabolitot és a 30C-gly- 

cint azonos értékű foltokat kaptunk.

spektroszkópiával bizonyítható volt a BOC-cso- 

port jelenléte a metabolitban.

C-pentapeptid-amid a patkány szervezet

ben úgy inaktiválódik, hogy peptidkötés hasadás jön 

létre a BOC-glycin és a triptofán között. Á lehasa

dó BCO-glycin mint testidegen anyag a viselettel ü- 

rül ki.

A dolgozat nagy része az izolálás és az azonosítás 

menetét tartalmazza.

14Tehát a BOG-

у
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ELMÉLETI RÉSZ

1«/ Irodalmi előzr 'nve к

A magasabb rerclv szervezetek életműködésének sza

bályozásában nagyon fontos szerepet töltenek be a 

peptidhormonok. Az elmúlt negyed századot a hormonku

tatás reneszánszának lehet tekinteni® Biokémikusok és

endokrinológusok számos uj hormon létezését igazolták, 

soknak meghatározták a szerkezetét, sőt szintézisükre 

is sor került®

A gyomor-bél traktus egyik hormonja a gasztrin. 

Gregory és Tracy az 1950-es évek végén kezdett foglal

kozni a gasztrin kutatással® Akkor a hormonnak már 

számos élettani sajátosságát ismerték, de kémiai tu

lajdonságáról csak annyit tudtak, hogy polipeptid.

Az általuk kidolgozott módszerrel sertés gyomornyál

kahártyából sikerült tílvan hisztaminmentes kivonatot 

készíteniük, amely kutyában és emberben mellékhatás

tól mentesen fokozta a gyomorsav termelését / 9 /•

A .gasztrinok kémiája

A gasztrinok kémiáját fajspecifikusságuk és rend

kívüli heterogenitásuk teszi érdekessé. A gasztrin 

kémia az 1964-es évhez köthető, amikor Gregory ée 

Tracy két azonos aminosav-sorrendű, azonos biológiai 

aktivitású polipeptid izolálását közölték sertésből.

A szerkezet felderítéshez szükséges mennyiség e^óál-
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Utasához kb. 50.000 sertésgyomrot dolgoztak fel.

A két azonos aminosav-összetételű biológiailag aktiv 

peptidfrakció a sertésgasztrin-T. és -II. kromatog

ráfiásan különbözött egymástól, az utóbbi savanyúbb 

jellegű volt / 10 /.

Először a sertésgasztrin-II. szerkezetét sikerült 

felderíteni. A sertésgasztrinok szerkezet felderíté

sét követően, még ugyanabban az évben szintetizálták 

a gasztrin-heptadekapeptid-amidot / 2, 11 /. A hepta- 

dekapeptid-amid szintézise után kiderült, hogy a szin

tetikus termék kromatográfiásan a sertésgasztrin-I.-hez 

viselkedik hasonlóan. Kenner ismerte fel, hogy a két 

gasztrin csak abban tér el egymástól, hogy a 12-es 

helyzeti! tirozin-egvség fenolos hidroxilcsoportja 

szabad vagy szulfátászterként van jelen / 10 /.

■ Ez utóbbi csoport indokolja a gasztrin-II. savanyúbb 

jellegét. Később kiderült, hogy ez a kettősség jellem

ző az összes fajspecifikus gasztrinra és a gasztrinok 

szervezetben található molekulaformáira is.

Az emberi gasztrin izolálását és szerkezet felderíté

sét ugyancsak Gregory és mtsai végezték el,- és 1966- 

ban közölték / 12 /. A sertésgasztrin 5-ös helyzetű 

L-metioninja helyett I.-leucint tartalmazó emberi- 

gasztrin aminosavszekvenciáját szerkezetbizonyitó 

szintézissel igazolták / 13, 14 /.

A kutyagasztrin izolálása a liverpooli kutatócsoport 

és a Los-Angeles-i Grossman együttműködésének eredmé-
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nye / 15 /.

A szarvasmarha és juhgasztrinok izolálását, szerkezet-

felderítését és szintézisét Agarwal és mtsai végezték
' *?

el / 16, 17 /.

Az I, táblázat az emlősökből izolált gasztrinok szer

kezetét tartalmazza«

Mér a gasztrinok szerkezetfelderitését / 2 / köve

tő szintetikus munkákkal / 11 / csaknem egyidőben ki

derült, hogy a hormon karboxilvégi tetrapeptid-amidja 

/ С-terminális tetrapeptid-amidja■/ rendelkezik a tel

jes hormon összes hatásával, és hatáserőssége kb. 20 % 

/ 5 /о Ezt követően elkészítették a tetrapeptid-amid 

számos származékát és analógját / 5 /« Ezek közül a 

BOG- fi -Ala-Trp-Met-Asp-Phe-NKp-ot Peptavlon védjegy

gyei hozta forgalomba az I.C.I. cég, a maximális gyo- 

morsav-termelés meghatározásának máig is legjobbnak 

tartott diagnosztikumaként /18, 19, 20 /« A készít

ményt a kémiai és orvosi szakirodalom gyakran penta- 

gasztrin néven említi«

Az utóbbi időben egyre több peptidhormonról vált is

mertté, hogy heterogén, ami azt jelenti, hogy külön

böző nagyságú molekuláris formák vannak a keringés

ben és ezek biológiai aktivitása is különböző lehet. 

Ezen heterogenitás felismeréséhez érzékeny elválasz

tási eljárások kidolgozására volt szükség. Rehfeld 

2o biológiailag aktív gasztrin típust feltételez. A 

gasztrinformák elnevezései részben az aminosav szek

vencia számból származnak.



Az emlősökből izolált gasztrinok szerkezete

Aminosav - szekvencia P'/IIHormon

Glp-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu^-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr+-Gly-Trp~Met-Asp-Phe-NH0

-Met-

Emberi gnsztrin 1,7

Sertés gasfctrin 0,75

Kutya gasztrin -Ala--Met 2,0

Marha gasztrin -Val- -Als- 0,5 !
KO

Juh gasz trin -Val- -Ala- 0,5 I

Macska gasztrin -Ála- 1,0

Pentagasztrin BOG-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH?

+ - H a gasztrin-I.-ben

+ - SO^H a gasztrin-II,-ben

I/IT - a gasztrin-I./gasztrin-II. arány izolálás után

I. táblázat
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A leggyakrabban használt molekulaformákat az alábbi 

táblázat foglalja össze / 21 /.

Kémiailag nem meghatározott 
/45 aminosav? /
Ms:

Котропепз I.

kb. 10*000

Gasztrin 34 = G 1-34 = G 34 = 

= bißt gastrin / BG /
Ms: kb, 4000

Komponens II,

Gasztrin 17 = G 18-34 = G 17 = 

= little gastrin / LG /
Ms: kb. 2100

Komponens III.

Gasztrin 14 = G 22-34 = G 14 = 

= minigastrin / MG /
Ms: 1700

Komponens IV.

A gasztrin minden ismert formája lineáris peptidlánc, 

diszulfid hidakat nem tartalmaz.

A gasztrinok biológiai sajátosságai

Mindazok a molekuláris formák, melyek a C-terminá- 

lis tetrapeptid-amid szekvenciát tartalmazzák, bioló

giailag aktivak / 22 /. A lánc hosszának növekedésével 

/ 13-34~ig / nem jelentkezik eltérő biológiai aktivi

tás, sem szekréciós hatás, azonban a biológiai aktivi

tás fokozódik, tehát a moláris erősség növekszik / 23, 

24 /, és egyben nő az ellenállás a metabolizálódással 

szemben. A keringő moláris koncentrációt véve alapul, 

a G 17 kb, ötször erősebb hatású mint a G 34, ez vi

szont kb. kétszer hatásosabb mint a G 14 / 21 /.
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А négy fő komponens savstimuláló hatását vizsgálva 

kutyában Walsh és mtsai / 23 / valaminc Debas és 

mtsai / 24 / azt találták, hogy ha a G 17 szekréciós 

hatását 100 %-nak tekintik, akkor a G 45 1> %-nyi, a
/

G 34 20 %-nyi és a G 14 50 %-nyi savstimu „áló hatású* 

A biológiai aktivitás értékelésében a í lezési időt 

is figyelembe kell venni, a G 34 kb. ötször nagyobb 

felezési idejű mint a G 17. A pentagasztrin felezési 

ideje olyan rövid, hogy szintje csak minimális lehet 

a szérumban / 21 /.

A gasztrin metabolizmusa

Mind az exogén, mind az endogén gasztrin biológi

ai hatása rövid idő alatt eléri maximumát, és a ha

tás megszűnik ami arra utal, hogy az élő szervezet

ben gyors metabolizmus ill. inaktiválódás lehetséges.

A különböző munkacsoportok az egyes gasztrinformákra 

eltérő felezési időt állapítottak meg. Abban megegyez

nek az eredmények, hogy a peptidlánc hosszának csök

kenésével csökken a felezési idő is.

Az egyes állatfajokban is különbözőnek találták a fe

lezési időket. Ezek az eredmények arra hívják fel a 

figyelmet, hogy az állatkísérletek adatai nem vonat

koztathatók megszorítás nélkül emberre / 21 /.

Több kutatócsoport vizsgálta az egyes szervek szere

pét a gasztrin metabolizmusában.

Thompson és mtsai kutatásai szerint a gasztrin a ve

sén való áthaladás közben inaktiválódik / 7 /. A kü-
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lönböző gasztrinmolekulákat nem azonos arányban in

aktiválja а ?езе, legjobban a G 34-et, legkevésbé a

a
i

G 14-et / 25 /.

A májnak az exogen BOC csoporttal védett pentagasztrin 

metabolizmusában van meghatározó szerepe / 26, 6 /.

A nagyobb molekulasúlyé gasztrinokat a máj nem inak

tiválja / 8 /.

A tüdő szerepe nyitott. Kormán és mtsai / 27 / kutyá

ban és birkában a gasztrin lebontás fontos állomásának 

tartják a tüdőt, mig a vesét és a vékonybelet nem.

Dent és mtsai /28/ nem észleltek gasztrin-I. lebon

tást tüdő perfuzió után.

Temperley és mtsai / 8 / valamint Becker és mtsai 

/ 29 / vizsgálataik alapján a vékonybélnek is tulaj- 

donitanak jelentőséget az immunreaktiv gasztrin eli

minálásában ill. kiválasztásában.

Jordan és Yip / 50 / adatai szerint a gyomormucosa 

is résztvehet a gasztrin inaktiválásában.
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2•/ A metabolizmus vizsgálatának és a metabolitok 

izolálásának általános módszerei

A szervezetbe kivülról bejutó anyagok metabolikus 

átalakuláson mennek át. A metabolikus átalakulások 

vagy transzformációs reakciók, vagy konjugációs 

reakciók. A transzformációk olyan mechanizmusok, 

amelyek során a vegyület oxidációt, redukciót, hidro

lízist stb. szenved. A konjugáció olyan szintézist je

lent, mikor a vegyület maga, vagy a metabolitja kap-
/

csolódik valamely endogén molekulával vagy csoporttal. 

Ezen átalakulások révén a molekula polárisabbá, viz- 

ben oldékonyabbá válik és könnyebben kiválasztódik 

a szervezetből, ha az számára testidegen.

Több endogén vegyület, igy a hormonok, bilirubin, 

А-vitamin stb. konjugációs mechanizmus folytán inak

tiválódnak, s ami inaktiválásukat előidézi, elősegí

ti kiürülésüket is. A gyógyszerek detoxikációjáért 

is hasonló konjugációs mechanizmusok a felelősek.

A testidegen vegyületek zöme többféle enzimatikus 

reakció utján metabolizálódik. A metabolizáló enzi

mek közül sok a máj és egyéb szövetek sejtjeinek 

mikroszómás frakciójában található.

Némely testidegen vegyület hasonlíthat is normális 

endogén vegyületekhez, és képes résztvenni az inter

medier metabolizmusban, vagy akár beépülni a szőve-

tekbe.
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A testidegen vegyületek kémiájának tanulmányozása 

jó szolgálatot tett a természetes anyagésereutak 

felderítésében is. Pl. az aromás aminok ée szulfon- 

amidok acetilezésének tanulmányozása a koenzim-A 

szerepének felismerését tette lehetővé az interme

dier metabolizmusban / 31 /.

A testidegen vegyületek sorsát standard bioké

miai technikákkal vizsgálják, mint in vivo táplálá

si kisérletek normális és epekanülált állatokon, 

enzim kisérletek szövetmetszeteken, homogenizátumo- 

kon és sejtfrakciókon stb. Mivel a metabolikus ter

mékek végül kiürülnek az állatokból, a legegyértel

műbb módszer ha a metabolitokat ill. konjugátúrnaikát 

a különböző testnedvekből izoláljuk. Az izolálást a 

vegyületek kémiai azonositása követi.

Az izotóp jelzésnek, az izotóp'-higitásos mód

szereknek valamint az autoradiográfiának sok meta- 

bolizációs ut kvantitatív meghatározása köszönhető. 

Ezeknél a vizsgálatoknál széleskörűen alkalmazzák

a kromatográfiát / adszorpciós, papir, vékonyréteg 
*

stb, /, a spektroszkópiát / UV, infravörös és flu

oreszcens stb. / valamint az elektroforézist.

Az NMR és paramágneses-elektron rezonancia spektrosz

kópia alkalmazása is szóba jön.

Az általunk vizsgált vegyület a BOC védőcsoport

ja miatt testidegen a patkány szervezete számára. 

Metabolitjának izolálása az ürülő vizeletből történt..

7*
1 %
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radiokromato^ráfiás módszerekkel. A kémiai azonosi- 

tás vékonyrétejRkromatográfiával, aminosav analízis

sel majd NMR-el sikerült.

(
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3о/ BOC-Gly-pentapeptid-amid metabolizmus vizsgálata 

C-.jelzett pentapeptid-amid segítségével14

Vizsgálataink során a patkány szervezetébe jutta

tott hormon fragmen3 sorsát igyekeztünk nyomon követ

ni in vivo körülmények között*

A vizsgálatokat ivarérett 200-250 g súlyú him és nős

tény Wistar patkányokon végeztük.

Kísérleteinkhez N-terminálison BOG csoporttal acile- 

zett gasztrin pentapeptid-amidot használtunk - mely 

vegyület
14C

BOC-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH^

az eredeti heptadekapeptiddel kvalitative azonos 

élettani hatású* A BOC csoport védi a molekulát az 

aminopeotidázok enzimtevékenységétől, ugyanakkor a 

molekula biológiai hatását érintetlenül hagyja.

Az általunk használt pentapeptid-amid 

jelzést is tartalmazott a védőcsoporthoz kapcsolódó 

glycin komponensén. Kísérleteinkhez a JATE Szerves- 

kémiai Intézetének peptid munkacsoportja által 

1971-ben szintetizált / 52 / pentapeptid-amidot 

használtuk, mely a kereskedelemben kapható IGI Peptav- 

lontól csak abban tér el, hogy az eredeti 17-es

14C-es izotóp

gasztrinhoz hasonlóan glycint és nem (b -alanint tar

talmaz ötödik aminosavként. A ^4C-es jelölés szeren

csésebb a korábban használt / 35 / ill.

14C-esizotóppal jelzett készítményeknél, ugyanis a
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jelölés esetében in vivo vizsgálatok során nem fenye

get a jelölő izotóp esetleges lehasadásának veszélye, 

■^C-es izotóp hosszú felezési ideje /5720 év/ 

miatt biztosabban reprodukálhatók a kapott eredmények.

A vegyület fajlagos aktivitása 16,65 MBq/mmol /45o juCi/
*

/mmol / volt. A vegyületet 50 mg/100 ml koncentrációban 

adtuk az állatoknak, 1 ml/250 g testsúly dózisban.

Az intravénásán adott jelzett peptid-fragmens metaboliz-
4

mus eredményét a vérben és a vizeletben vizsgáltuk.

és a

a./ Szérum vizsgálata

Az intravénás beadást követő 1, 2, 4, 6, 8 és 10. 

percben levett patkányszérum mintákat Sephadex gél- 

kromatográfiás vizsgálatnak vetettük alá. Az egyes 

frakciók radioaktivitását Packard liquid-szcintillá- 

ciós rendszerben mértük meg.

A kromatografálást Sephadex G 25 fine töltetű oszlopon 

végeztük 0,1 M-os pH 7,5-as foszfát puffer eluenssel.

A Sephadex géleket a Pharmacia Fine Chemicals AB, a 

Leuconostoc mesenteroides В 512 törzs által szukróz 

táptalajon termelt dextránból késziti. A dextrán 

D-glükóz részeket tartalmazó nagy molekulasúlyű poli- 

szaharid, mely vizben kitünően oldódik. A fermentativ 

utón előállitott dextrán oldalláncai 1,3-glükozid kö

tésben vannak. A dextránfrakciót epiklór-hidrinnel reá- 

gáltatják lúgos közegben, és igy 1-5-glicerid-éter kö

tések jönnek létre..A keresztkötési reakciók hatására 

a dextránból vizben oldhatatlan csupán duzzadó hálózat

■ ■ ‘У У/'Ъ:.--;-.
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keletkezik. A Sephadex G 25 több keresztkötésű tömött 

gél, ahol.a glükózegységek 60 %-a glicerid-éter kötés

ben van / 34 /• A Sephadex G 25 fine szemcsemérete 20- 

80 jum, a vizfelvevő' képessége 2,5 ± 0,2 ml/g, a fajla

gos duzzadás! térfogata 4-6 ml/g, és a gél duzzasztott 

sűrűsége 1,13 g/ml. A frakcionálási Ms tartománya 100- 

5000 között van.

Az 1 perces szérum mintából az alábbi radiokromatogra- 

mot nyertük
'bDPM

500-

400 -

300-

200-

/
100 -

/V
\

á-
16 2 0 24 28 32 36 40 44 48 52 56 £0 ml

1. ábra
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A frakcionáláshoz használt oszlop paraméterei:

r = 7 mm; az oszlop magassága = 38 cm.

Az oszlop eluciós paramétereinek megállapitásához
f)az oszlopot Dextrán blue / Ms:2x10 / és K^CrO^

/ Ms:2oo / elegyének 0,3 ml-ével kalibráltuk.

Azt találtuk, hogy az oszlop üres térfogata VQ = 16 ml, 

és a gélágy teljes térfogata = 57 ml« Az oszlopra 

felvitt kromatografálandó anyag mennyisége 0,3 ml, a 

frakciók térfogata 2 ml volt.

Ahhoz, hogy az 1 perces radioaktiv szérum kromatog- 

ramját értékelni tudjuk, elvégeztük az inaktiv pat

kányszérum kromatografálását is, ugyanazon oszlopon, 

ugyanolyan körülmények között. Az eluálódó szérumfe

hérjék eluciós térfogatának meghatározásához az egyes 

frakciókat fotométeres mérésnek vetettük aló 

/ A = 280 nm hullámhosszon /.

Ez azért volt lehetséges, mivel a legtöbb fehérjének 

280 nm hullámhosszon az ibolyán túli spektrális tar

tományban fényelnyelési maximuma van, mely a fehérjék 

tirozin és triptofán tartalmára vezethető vissza.

A 2. ábrán az inaktiv szérum kromatogramja látható, 

ahol az abszcisszán az eluciós térfogatot ml-ben, az 

ordinátán a A = 280 nm-nél mért extinciót ábrázoltuk.



Extinció

1,5

1,0-

0,5 -

I т
16 1 8 2220 ml14

2. ábra

Magát a jelzett BOC-pentapeptid-amidot is kromatogra- 

fáltuk a szérummal azonos körülmények között. C,3 ml 

térfogatban 10 meg jelzett peptidet vittünk fel az
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*
oszlopra. Anyagunk radioaktivitása 14.000 dpm volt. 

Az egyes frakciók radioaktivitását s ezzel a peptid 

eluciós térfogatát liquid-szcintillácics rendszerben
>

határoztuk meg. A 3. ábrán a jelzett védett per.ta- 

peptid-amid radiokromatogramja látható.

A
DPM

1000-

5 00-

fT '»T T T TT T г T T
16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

3« ábra
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A három kromatogramot összevetve megállapítottuk, 

hogy az 1 perces radioaktív szérum minta kromatogra- 

fálásakor nyert 3 csúcs közül az első Ve^ = 18 ml a 

szérumfehérjékhez kötődő radioaktivitást, a harmadik 

V0^= 48 ml-nél az eredeti jelzett peptid fragmenstol 

származó radioaktivitást, mig a Vep = 32 ml-nél egy 

ismeretlen metabolittól származó radioaktivitást je

lez,,

Az első és a harmadik ábrán, a radioaktiv szérum ill. 

peptidfragmens kromatogramján az abszcisszán az elú- 

ciós térfogatot ral-ben, az ordinátán az egyes frak

ciók radioaktivitását ábrázoltuk dpm-ben. 

Kiszámítottuk mind három csúcsnak megfelelő anyag 

megoszlási koefficiensét / K, /.d

V0 - e оK, = -
d • ■

V. “t О

Az első csúcshoz tartozó К a másodikhozdl “ °»°5;
= 0,39; mig a jelzett pentapeptid megoszlási

koefficiense = 0,79.

Ha a gélszemcsék az oldott anyag molekuláit nem tart

ják vissza / Kj = 0 /, akkor a retenciós térfogat 

= 0-val, az anyag az oszlopról a VQ-val oldódik le.

Ha a molekulák a gélfázis teljes térfogatát igénybe 

veszik / = 1 /, akkor a retenciós térfogat a gél

fázis teljes igénybe vehető térfogatával / V^-VQ / 

egyenlő. Ideális esetben az oldott anyagok eluciós
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térfogata / V / a gélágy üres térfogatánál / V / 

kisebb és az oszlop teljes térfogatánál / / na

gyobb nem lehet. A gálágyra felvitt molekulák mole

kulasúlyuk sorrendjében oldódnak le. A nagyobb mére

tűek csak a gélszemcsék közti folyadékteret veszik 

igénybe, igy az üres térfogat után már megjelennek 

az eluátumban. Kisebb molekulák / sók / a gélszem

csék belső térfogatába is behatolhatnak, és leoldá- 

sukhoz megközelitoleg az oszlop teljes térfogatának 

megfelelő oldatot kell átbocsájtani. A fentieket fi

gyelembe véve úgy gondoltuk, hogy az általunk talált 

ismeretlen raetabolit molekulasúlya jóval nagyobb az 

eredeti pentapeptid-amidénál. Ez a feltételezésünk 

mint később kiderült hibás volt, ugyanis nem vettük 

figyelembe, hogy egyes vegyületek kizáródási moleku

lasúlya 2-4-szer is nagyobb lehet mint ténylegesen 

/Pl. a fenilalanin értéke Sephadex G 25-on 1,2 

a triptofáné 2,2 /. Ezek az anyagok visszatartást 

szenvednek, amely eltérő viselkedést fajlagos térfo

gatuk és hidrátburkuk különbözősége magyarázza.

Mi/el a jelzett pentapeptid-amid fenilalanint és trip- 

tofánt is tartalmaz a molekula visszatartást szenved 

az oszlopon, igy nem molekulasúlyának megfelelő tér

fogatban oldódik le az oszlopról.

A jelzett BOC-pentapeptid-amid vénás adása után 2 és 

10 perccel nyert szérumokat kromatografálva az alábbi 

ábrákat nyertük.

ÉSjgSJT.W’: '--- .... .
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Míg a 4о ábrán a kát perces szérum kromatogramján a 

3 csűcs még fellelhető, a 10 perces szérum kromatog

ramján / 5e ábra / már csak 2 csűcs található, az e- 

redeti pentapeptid-ami Inak megfelelő radioaktiv csűcs 

eltűnt«

A 3 radioaktiv csűc viselkedésének időbeli változását

■^C-pentapeptid-kivántuk szemléltetni, ezért a BOG-

-amid vénás adása után 1, 2, 4, 6 és 8 perccel nyert

szérumok radiokromatogramjáról a 3 radioaktiv csűcs

átlagértékeit és átlag szórását ábrázoltuk az idő

f ügg v é n,y é ben.
DPM ; I
103

I metabolit
3 II pentapeptid-amid

IIIfbhérjéhez kötött

radioaktivitás

2 n = 5

1

■dk

8 perc641 2
6„ ábra
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Az ábráról látható, hogy az ismeretlen metabolitnak 

me ;felelő radioaktivitás az idő függvényében csök

ken, de 8 perc múlva még mindig jelentős értékű. 

Ugyanakkor az eredeti pentapeptid-amidnak megfelelő 

ak iv"tás úgy csökken, hogy 8 perc múlva már nulla.

A szérumfehérjékhez kötött radioaktivitás alacsony, 

és értéke alig csökken. Tehát a vénás beadást köve

tően 8 perc múlva a szérum minták radioaktivitása 

már egy olyan metabolittól származik, mely tartalmaz-

"^C-el jelzett glycin komponen-za a pentapeptid-amid 

sét, de felépítését tekintve az eredeti pepiidtől lé

nyegesen eltér.

b./ Vizelet.vizsgálata

A szérum tanulmányozása után áttértünk a BOC-^C-

-pentapeptid-amid vénás adását követően еду órával

nyert vizelet radiokromatográfiás vizsgálatára. A kro-

matografálást a szérummal azonos körülmények közt vé- 
'

geztük, s a 7. ábrán látható radiokromatogramot nyer

tük.

Az ábrán látható, hogy a V^-nek megfelelő eluciós 

térfogatnál egyetlen radioaktiv csúcsot kaptunk. A 

vizelet biológiailag aktiv pepiid tartalmának megha

tározása során bebizonyosodott, hogy a vizelettel ü- 

rülő radioaktivitásnak csupán kb. 0,03 %-a származik 

a változatlanul maradt jelzett pentapeptid-amidtól 

/ 36 /, amely mennyiség elhanyagolható.
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DPM
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7 о ábra

Tehát azt találtuk, hogy a vizelet radioaktivitása 

gyakorlatilag a metabolitból adódik. Mivel a metabo- 

lit viszonylag nagy mennyiségben távozik a vizelettel 

más radioaktiv anyagtól csaknem mentesen, igy annak 

izolálását a vizeletből kiséreltük mege
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с./ Metabolit izolálás előkisérletei

A vizelet gyűjtéshez nőstény 250-300 g súlyú 

Wistar patkányokat használtunk. A vena jugulárisba 

kötött kanülön keresztül óránként 0,4 ml 500 mcg/ml 

koncentrációjú 16,65 MBq/mmol fajlagos aktivitású

C-pentapeptid-amidot adtunk 5 alkalommal, ösz- 

szesen 1 mg összdózisban. A vizeletet a patkány hó

lyagjába kötött katéteren keresztül gyűjtöttük. Az 

állatok a vizeletgyűjtés alatt kellően hidráivá vol

tak, negyedóránként 2 ml fiziológiás sót kaptak a 

juguláris kanülön keresztül. A vizeletgyűjtést 5 órán 

keresztül folytattuk.

14BOG-

A gyűjtött vizeletet vákuum-bepárlón 1/3-ára bepárol

tuk. A kromatografáláshoz nagyobb átmérőjű, hosszabb 

oszlopot alkalmaztunk. Több lépésben először 0,1 M-os 

foszfát pufferrel eluálva kromatográfáitűk a sűrít

ményt. Liquid szcintilláeiós technikával meghatároztuk 

a metabolitot tartalmazó frakciókat. Ezeket összeön- 

töttük, bepároltuk, majd liofilizáltuk. Ez a liofili- 

zátum olyan sok foszfátot tartalmazott, hogy először 

ettől kellett megszabadulnunk,

A foszfát mennyiségének viszonylagos csökkentésére 

a foszfát puffer koncentrációját változtattuk 0,01 M- 

-osra, tehát a továbbiakban az eluálást pH 7,3-as 

0,01 M-os foszfát pufferrel végeztük.

A további sómentesitéshez először desztillált vizes 

eluciót alkalmaztunk, de ez nem bizonyult megfelelő-
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nek, igy puffercserével próbálkoztunk.

Ehhez a foszfátos elució után nyert liofilizált anya

got 0,5 M-os majd 0,1 M-os NH^OAc-ban duzzasztott 

Sephadex G 25 fine oszlopra vittük fel, és NH^OAc 

oldatokkal eluáltuk, Feltételeztük, hogy a kromatog- 

rafálás után a radioaktivitást tartalmazó oldat lio-

filizálásakor az illékony ammóniumacetát eltávozik a 

rendszerből. A kromatografálást a foszfátos elucióval 

analóg körülmények közt végeztük. A kromatografálás 

után bepárolt anyagot háromszor liofilizáltuk, de az 

NH^OAc teljes mennyiségétől igy sem sikerült megtisz

títani a metabolitot, sőt még foszfátra is pozitiv 

reakciót kaptunk az 50 mcg/ml érzékenységű foszfát 

kimutatási módszerrel / 57 /.

Ezután a sikertelen kisérlet után a metabolit tisztí

tását a Yamashiro által 1964-ben leirt megoszlásos 

gélkromatonráfiával próbáltuk meg / 53 /. A módszer 

lényege az, hogy butanol : jégecet : viz = 4:1:5 ará

nyú keverékével két fázisú rendszert hozunk létre, 

ahol a felső fázis a vizzel telitett butanolos, az 

alsó a butanollal telitett vizes fázis. A jégecet mi

vel mind a vizben, mind a butanolban jól oldódik, meg

növeli a két anyag egymásban való oldódását. Az osz

lopon a 0,5 M-os ecetsavban duzzasztott Sephadex G 25 

fine géllel való feltöltés és ülepités után, először 

alsó fázist engedünk ót, mely adszorbeálódik a Sepha

dex felszinén. Ezután felső fázist folyatunk át rajta,

*
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mely еру részét leszorítja az adszorbeálódott alsó 

bázisnak. Az elválasztás során az alsó fázis mint 

Siló fázis, a felső mint mozgó fázis szerepel, 

i megoszlásos gélkromatográfia esetében a Sephadex 

gél szűrőhatásán kívül az elválasztásban a folyadék 

folyadék közti kölcsönhatás ill. megoszlás is szere

pet játszik. Ez nagymértékben növeli a módszer sze

lektivitását. A polárosabb anyagok lejövetelét az 

alsó fázis késlelteti, mivel ezek jobban oldódnak 

vízben mint butanolban. Ezzel az eljárással mind a 

foszfátos mind az ammóniumacetátos metabolit sómen- 

tesitése az eddig alkalmazott eljárásoknál jobban 

sikerült.

A sómentesitett metabolit tisztaságát vékonyréteg 

kromatográfiával ellenőriztük. A különböző futtató 

elegyekben megfuttatott lemezeket szárítás után 

klór-tolidinnel hívtuk elő. A radioaktivitás helyét 

Packard kromatogram scannerrel határoztuk meg.

A 8. ábrán a butanol : jégecet : viz = 4:1:5 arányú 

keverékének felső fázisában futtatott anyagunk vé

konyréteg képe és ugyanezen lapról készült szkenog- 

ram látható. A metabolit értéke 0,63.

A 9. ábrán egy másik futtatószerben / kloroform : 

metanol : jégecet = 7:3:0,1 / talált vékonyréteg 

képét és a hozzátartozó szkenogramját láthatjuk 

anyagunknak. A metabolit értéke 0,28,
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A 10. ábrán anyagunk vékonyréteg kromatogramjai lát

hatók 5 különböző futtatószerben való futtatás és 

előhívás után.

Az első lapon a futtatószer kloroform : metanol : 

jégecet = 7:3:0,05 elegye volt. A metabolit Rf érté

ke 0,33

A második lapon a futtató elegy kloroform : metanol :
✓

jégecet = 7:3:0,1 keveréke volt. A metabolit R 

ke 0,3?

A harmadik lapnál a futtatás 40 %-os etilacetát - 

vizes piridinacetát pufferben történt. A metabolit 

R.p értéke itt 0,9o

A negyedik lap esetében 20 %-os etilacetát - vizes 

piridinacetát puffer volt a futtató elegy. A meta

bolit R^ értéke 0,78

Az utolsó lapot 10 %-os etilacetát - vizes piridin

acetát puffer keverékében futtattuk. Ebben az esetben 

a metabolit R^ értéke 0,65- nek adódott.

A radioaktiv folt helyét mind az öt esetben kromatog- 

ram scanerrel határoztuk meg.

Az utolsó lapon látható, hogy a futtatás eredménye 

még mindig 7 komponensű anyagot mutatott. így ez az 

anyag még mindig nem volt elég tiszta az aminosav ana

lízis elvégzéséhez.

Ezért a tisztítást tovább kellett folytatnunk. Újabb 

megoszlásos kromatográfiával próbálkoztunk, de a 

Sephadex gél helyett szilikagél oszlopot használtunk-.-...

érté-f



- 34 -

Az eluáló folyadék pedig 10 %-os etilacetát - vizes 

piridinacetát puffer volt, A vizes piridinacetát ösz- 

szetétele p.iridin : jégecet : viz = 20:6:11 arányú 

keveréke. Az etilacetátban duzzasztott szilikagéllel 

feltöltöttük az oszlopot, majd ülepedés után az etil- 

acetátot 10 %-os vizes piridinacetát pufferre cserél

tük. Az eluálás is ezzel a pufferrel történt. Az anya

gunkat 20 %-os vizes piridinacetát pufferben oldva 

vittük fel az oszlopra. A kromatografálás után a ra- 

dióaktiv frakciókat egyesitettük, majd bepároltuk.

Az 5 lépcsős tisztitás után igen kevés, 1 mg-nyi anya

got kaptunk. Anyagunk oldékonysága igen rossz, MeOH, 

aceton, éter nem, viz és piridinacetát gyengén, DMF 

/dimetilformamid/ jól oldja. Végül viz : vizes piridin

acetát : DMF = 1:1:2 arányú keverékében sikerült fel

oldani .
CPM /l
103

2 -

1

X

11» ábra
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Vékonyrétegen megfuttatva 10 %-os vizes piridinacetát 

pufferben / 11* ábra /, foszfát és karbamid mentes 

egy foltot adó anyagot kaptunk. A kapott folt egybe

esik a kromatogram scannerrel meghatározott radioak

tivitás helyével*

Ezután anyagunk már alkalmas volt arra, hogy elvé

gezhessük az aminosav analizist. Ioncserés oszlopkro- 

matográfiával rövid idő alatt igen pontosan meghatá

rozható egy peptid minta aminosav összetétele. Ezt a 

módszert Moore és Stein munkacsoportja dolgozta ki 

/ 39, 40 /*

Az analizishez az anyagot elő kell készíteni, az ami- 

nosavakat kötéseikből hidrolízissel fel kell szabadí

tani*

Különböző hidrolizálási lehetőségek vannak a kötések 

felbontására. A leginkább használt sósavas hidrolízis 

teljes hidrolízist eredményez, a legstabilabb kötések 

is felszabadulnak. A merkapto-etán-szulfonsavval /MES/ 

/ 41 / végzett hidrolízis kíméletesebb, a Trp indol 

gyűrűjét nem hasítja fel.

A sósavas hidrolízis intenzitása függ a hidrolízis 

időtartamától és a hőmérséklettől. Fontos tényező az 

Op mentesítés, a HC1 tisztasága, majd a hidrolizátum- 

ból a sósav lepárlásának módja is*

Az aminosav analizist HD - 12oo-as cseh gyártmányú 

aminosav analizátoron végeztük. A hidrolízis 6 N só

savval ill* 3 N MES-el történt 110 °C-on 20 óráig,
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valamint 1 N HGl-el szobahőmérsékleten 1 óráig, 0? 

mente sitett lezárt bombacsőben«, A sósavat vákuumbe- 

párlón szárazra párolással távolitottuk el, majd 

2,2 pH-jú citrát pufferben oldottuk, és az ioncseré

lő oszlopra vittük fel.

A kromatografálás CROMEX UA-8 szulfonált poliszti- 

rol gyantán történt.

Az aminosav analizist kétoszlopos módszerrel végeztük, 

a báziso3 aminosavakat 80 mm hosszú 6 mm átmérőjű 

oszlopon; a savanyú és neutrális aminosavakat 55 cm 

hosszú 8 mm átmérőjű oszlopon választottuk el.

Az eluálást a kis oszlopon 5 »28 pH-jú Na citrát puf- 

ferrel / M=0,35 Na+ /, a nagy oszlopon pedig pH 3,25 

/ M=0,2 Na+/, pH 4,25 / M=0,2 Na+/ és pH 5,28 

/ M=0,35 Na+/ Na citrát pufferekkel végeztük. •

A puffer átfolyási sebessége 32 ml/óra, a nyomás 

0,7 MPa. Az aminosavak detektálásához 2 %-os ninhid- 

rin oldatot használtunk / metilcelloszolvban és 5,5 

pH-jú acetát pufferben oldva /. A ninhidrin átfolyá

si sebessége 16 ml/óra. A ninhidrin szinreakciója az 

aminosavakkal 100 °C-on kb. 10 perc alatt játszódik 

le. A szinintenzitást átfolyós fotométerrel 570 nm

en ill. a Pro meghatározásához 440 nm-en mértük. A 

kapott kromatopcramot standard kalibrációs görbéhez 

viszonyítottuk. Azt találtuk, hogy a viszonylag nagy 

mennyiségű Gly mellett a minta Tyr-t Leu-t és Phe-t 

csak kis mennyiségben tartalmazott.
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dо/ Sikeres metabolit izolálás menete

Az 5 lépéses tisztitási folyamat amellett, hogy 

igen hosszadalmas volt, kb. 90 %-os anyagveszteséggel 

is járt. Ezért szükségesnek látszott egy rövidebb és 

eredményesebb tisztitási menet kidolgozása.

A vizelet gyűjtése az előkisérletek során alkal

mazott módon történt. 200 db nőstény 250-300 g súlyü 

Wistar törzsű patkánytól összesen 1600 ml vizeletet 

nyertünk. A vizeletet 1/10-ére bepároltuk, és igy 

vittük fel Sephadex G 25 fine oszlopra és 0,01 M-os 

foszfát pufferrel eluáltuk. A foszfát pufferes elűció 

megegyezett az előkisérletekben alkalmazottal. Az 

egyes frakciók radioaktivitását folyadék szcintillá- 

ciós rendszerben mértük. Az egyetlen radioaktiv csúcs

hoz tartozó frakciókat összegyűjtöttük és szárazra 

pároltuk. A száraz anyagot vizes piridinacetátban 

oldottuk. A nem oldódó kristályokat kiszűrtük. Ez a 

rész a kiindulási összradioaktivitásnak csupán 2 %- 

át tartalmazta, igy ezzel a résszel tovább nem fog

lalkoztunk. A szűrletet etilacetáttal 20 %-osra hi-

gitottuk. A higitás során anyagunk két fázisra vált 

szét; a felső etilacetátos fázis a kiindulási radio-

az alsó vizes fázis 10 %-át taraktivitás 88 %-át

talmazta. A felső fázist kvantitative szilikagél 

oszlopra vittük fel, és 10 %-os etilacetát - vizes 

piridinacetát pufferrel eluáltuk.

-
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Folyadék szcintillációval meghatároztuk a radioakti

vitást tartalmazó frakciókat, majd ezeket a frakció

kat egyenként vékonyrétegen futtatva kiválasztottuk 

közülük azokat, melyek a legkevesebb ismeretlen sz>ny~ 

nyező anyagot tartalmazták. Ezeket a frakciókat újra 

összeöntöttük, bepároltuk, az előzővel azonos körül

mények között u.iból kromatografáltuk szilikagél osz

lopon. A kromatográfia után a frakciókból meghatároz

tuk a radioaktivitást tartalmazókat, vékonyrétegen 

ezekből kiválasztottuk a legtisztábbakat, azokat ösz- 

szeöntöttük, majd vákuumbepárlón bepároltuk. Az igy 

keletkező maradékot 5 ml metanolban oldottuk, s meg

mértük a minta összradioaktivitását. Ezt követően is

mét bepároltuk és a maradékhoz 1 ml H^O-t adtunk. 

i&V egy zavaros kolloidot kaptunk. Ebből történt a 

mintavétel az aminosav analízis elvégzéséhez. A hid

rolízis után a szárazra párolt hidrolizátumot 1 ml 

2,2 pH-jú citrát pufferben oldottuk. így került az 

aminósav analizátor oszlopaira. Az analízis elvégzé

se után azt kaptuk, hogy a metabolitunk több mint 

90 %-ban Gly-t tartalmaz.

A 12. ábrán a végső tisztítás után avert metabolit 

aminósav spektruma látható.

Ez a kapott eredmény azt a kérdést vetette fel, hogy 

a metabolit nem azonos-e az eredeti BOC-pentapeptid- 

amid BOC-Gly-OH fragmensével.
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Ezért 3zilikagél vékonyréteg lapon egymás mellett 

megfuttatuk a metabolitot és a BOC-Gly-t 3 különbö

ző futtató elegyben / 13. ábra /. Mindhárom esetben 

a onos R^ értékű foltokat kaptunk.

Az ábrán az I. lemezen a futtatószer benzol : jégecet 

= 71 arányé keveréke volt. A metabolit R^ értéke: 0,69 

A második lemeznél a futtatás etilacetát - vizes piri- 

dinacetát =8:2 keverékében történt. A metabolit R^ 

értéke: 0,78.

A harmadik lap esetében etilacetát - vizes piridinace- 

tát = 9:1 arányú keverékét használtuk. A metabolit Rf 

értéke: 0,65.

Proton mágneses rezonancia spektroszkópia / NMR / 

segítségével bizonyítható volt a BOC csoport jelen

léte az izolált metabolitban./ 14. ábra /

A metabolit NMR spektrumát összehasonlitva a BOC-Gly- 

ével teljesen azonos képet kaptunk./ 42 /.

.
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KÍSÉRI TT RÉSZ

A BOG-~^G-i3entapeptid~amid oldása

A kísérletekhez 50 mg/100 ml koncentrációban 

adtuk ez anyagot az állatoknak«

C-pentapeptid-amidot mértünk be kémcső

be, kbc 0,6 ml jégecetben oldottuk / jeges hűtés köz

ben / majd hozzáadtunk 2,5 ml 4 N NaOH-t. Finom zava

rosoddá jött létre, amit 2 ml dimetilformamiddal /DMF/ 

sikerült feloldani«, Az oldatot 60 ml fiziológiás só

oldatba Öntöttük és NaOH-al a pH-t 7-re állítottuk 

be, majd fiziológiás sóval 100 ml-re kiegészítettük.

A végső koncentráció 50 mg/100 ml, pH 7«

1450 mg BOG-

0,01 M foszfát puffer összetétele

A puffert 0,01 M Na2HP04 . 2 H^O és 0,01 M-os 

NaHgPO^ . HpO oldatainak keverésével állítottuk elő, 

A keverési szám: 7,8

/ 1,799 g Na2HP04 . 2 H20 deszt. vízzel 1000 ml-re; 

. HgO deszt, vízzel 1000 ml-re /

A kész pufferbe kevés NaN^-t is tettünk, a gél gom

básodásának kivédésére.

1,3799 g NaH2P04

Sephadex G 25 fine gél duzzasztása

200 g Sephadexet duzzasztottunk szobahőmérsékle

ten 1 napig 0,01 M-os foszfát pufferben, A duzzasztás 

után az oszlopot feltöltöttük, és állandó puffer fo

lyatás mellett 1 napig ülepedni hagytuk.
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A vizelet foszfát pufferes < .-léc jója

A kromatografáláshoz használt oszlop paraméterei: 

r = 1,7 cm; az oszlop magassága = 92 cm.

Az oszlopot a gél ülepedése után Dextrán blue és 

KpCrO^ elegyének 5 ml-ével kalibráltuk.

Az oszlop elűciós paraméterei: VQ = 300 ml;

Vt = 950 ml.

Az oszlopra 5 ml vizeletet vittünk fel, és 10 ml-es 

frakciókat szedtünk.

A frakciók radioaktivitásának mérése

A frakciók radioaktivitását folyadék szcintillá- 

ciós keverékben Nuclear Chicago folyadék szcintillá- 

ciós spektrométeren mértük meg, és a beütéseket /cpm'/ 

dpm-re számítottuk át.

A folyadék szcintillációs koktél összetétele

1000 ml toluolba 4 g PPO / 2,5-difenil-oxazol/ 

és 0,05 g POPOP / 1,2-di-2/5-feniloxazolil/-benzol /.

Két rész toluolos oldat + 1 rész Triton-X-100 keveré

kéből 10 ml-be 1 ml-nyit mérünk a frakcióból. Az izo

lálás során a radioaktivitás méréshez a 10 ml-nyi 

koktélba 10 pl-nyi anyagmennyiséget mértünk. A keve

réket jól összerázzuk, majd + 4 °C-ra lehűtve mérjük 

a spektrométeren. A kapott cpm értékeket a hatásfok

görbe segítségével átszámítottuk dpm-re. A frakciók 

radioaktivitásának dpm értékeit koordináta rendszer

ben ábrázoltuk.
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A vizelet, majd a radioaktivitást tartalmazó frakciók 

bepárlása ólajazivattyüs vákuumbepárlóval történt.

Fos zfát tar tál о m__ ш ^határozása

Foszfát reagens készítése

680 g malacai „zöldet deszt. vízzel 1000 ml-re ol-

-ot enyhe melegi-dunk / I. oldat /,21 g /NH^/^MoO 

téssel 5 N HCl-al 500 ml-re oldunk / II. oldat /.

Az I. és II. oldatot összeönt/jük, majd 1 ml Triton- 

-X-100-t adunk hozzá és az egészet deszt. vízzel 

2000 ml-re egészítjük ki. Az oldatot enyhe melegítés 

mellett 50 percig kevergetjük, két órát állni hagyjuk, 

majd durva szűrőpapíron sötét üvegbe szűrjük.

Standard oldat készítése

1,0975 g vízmentes KH^PO^-ot 0,5 N H^SO^-al 

500 ml-re hígítunk, majd ebből 10 ml-t kivéve 0,5 N 

H^SO^-al 100 ml-re hígítjuk tovább.

A foszfát meghatározás menete

4 ml foszfát reagens + 1 ml 56 %-os karbamid oldat 

+ 20 pl vizsgálandó minta ill. 20 pl standard a párhu

zamos mintába. Pozitív reakció esetén zöld csapadékot 

kapunk. A módszer érzékenysége 50 jug/ml foszfát.

Megoszlásos gélkromatográfia

A kromatográfiához a Sephadex G 25 fine gélt 

0,5 M-os ecetsavban duzzasztottuk.
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A kromatografíló oszlop adatai: г = 0,8 cm, magassá

ga = 50 cm; a2 elúciós paraméterei: VQ = 23 ml;

= 100 ml. Az oszlopot a duzzasztott géllel fel- 

töltöttük és ülepítettük. Az ülepités után BuOH : jég- 

ecet : viz = 4:1:5 arányú keverékének alsó fázisából 

60 nil-t folyattunk át az oszlopon. Ezt követően 40 ml 

felső fázist engedtünk át az oszlopon. így már készen 

állt az oszlop a kromatográfáiandó anyag felviteléhez. 

Anyagunkat felső fázisban oldva vittük fel az oszlop

ra 0,4 ml-es térfogatban. A kromatografálás felső fá

zissal történt.

Tisztaság ellenőrzés vékonyréteg kromatográfiával

Ehhez 0,2 mm rétegvastagságú F 254 Merck Kiesel- 

gél lapokat használtunk.

A futtató elegyek 1./ BuOH : jégecet : H^O = 4:1:5
elegyének felső fázisa

2. / BuOH : jégecet : H^O = 4:1:1

3. / Benzol : jégecet = 7:1

4«/ Etilacetát : vizes piridin- 

acetát = 9:1

5. / Etilacetát : vizes piridin-
acetát = 8:2

6. / Etilacetát : vizes piridin-
acetát = 6:4
/vizes piridinacetát : piridin : 
jégecet : K^O = 20:6:11/

7. / Kloroform : MeOH : jégecet =
= 7:3:0,05

8. / Kloroform : MeOH : jégecet =
= 7:5:0,1



- 46 -

Futtatás után a f on;ot megjelöltük, majd a lapokat 

megszáritottuk és kldr-tolidinnel hívtuk elő.

A klór-tolidin összetétele

I. oldat: tercier-butil-hipoklőrit 2 %-os CCl^-os ol
data

II. oldat: KI 13 %-os n-hexános oldata + 1 g tolidin +
+ 100 ml 10 %-os ecetoav / 1:1 /

A megszáritott lapot az I. oldattal lepermetezzük, 

majd 25 °C-os levegővel szárítjuk és kiszellőztetjük 

a klórtól. Ezután a II. oldattal permeteztük le a la

pokat, igy a foltok kék és zöldes színben jelentek meg.

A radio aktivitás helyéinek meghat ár* ozása

A vékonyréteg lapokon a radioaktivitás helyét 

Packard kromatogram scanerrel határoztuk meg. A lap az
é

érzékelő fej alatt 0,1 - 0,5 cm/h sebességgel halad.

Az irószerkezet jelzi a radioaktiv folt helyét és 
/

nagyságát.

Szilikagél oszlopon végzett megoszlásos kromatográfia

A kromatografáló oszlop adatai: г = 0,75 cm, ma

gassága = 55 cm; az elűciós paraméterei: VQ = 22 ml, 

Vt = 110 ml.

80 g szilikagélt etilacetátban duzzasztottunk, utána 

az oszlopot feltöltöttük, és ülepedés utón az etila- 

cetátot etilacetát - vizes piridinacetát =9:1 arányú 

keverékére cseréltük ki / 10 %-os vizes piridinacetát 

puffer /. Az anyagunkat 20 %-os vizes piridinacetát
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puf 'erben oldva vittük fel az oszlopra. Az eluálás 

10 />-os puffer keverékkel történt«

Az_' zolálás anyagmérlege:

1. épés: Sűrített vizelet kromatografálása Sephadex

G 25 fine oszlopon 0,01 M-os foszfát puffér

rel .

Összaktivitás: 8 millió dpm 

2« lépés: A radioaktivitást tartalmazó frakciókat

összeöntve bepárolva 9 g anyagot kaptunk«

Ezt 5 ml vizes piridinacetótban oldottuk.

A nem oldódó kristályokat kiszűrtük. Sűlya:

4,9 g; összaktivitása: 20 ml vízben való ol

dás után mérve 170.098 dpm, ami a kiindulási 

radioaktivitás 2 %-a.

3. lépés: A 6 ml-nyi oldatot 20 ml etilacetáttal higi-

tottuk. Két fázist kaptunk, az etilacetátos 

és az alsó vizes fázist. A felsó fázis tér

fogata: 25 ml; összaktivitása 6.802.500 dpm 

/ 88 % /.

Az alsó fázis térfogata: 3 ml; összaktivitá

sa 837.180 dpm / 10 % /.

4. lépés: A felsó fázist kvantitative felvittük szili-

kagél oszlopra és 10 %-oa vizes piridinace- 

tát pufferrel eluáltuk.

A radioaktiv frakciók tisztaságát vékonyrétegen 

ellenőrizve kiválasztottuk a legtisztábbakat, 

azokat összeöntve, bepárolva majd etilacetát-
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ban újra oldva vittük fel egy újabb szili- 

kagél oszlopra* Az anyag összradioaktivitá- 

за: 5*670.500 dpm / ?0 % /

5. lépés: A kromatográfia után újabb tisztaság ellen

őrzés és kiválasztás következett. A bepárlás 

után anyagunkat MeOH-ban oldottuk / 5 ml /. 

Anyagunk összradioaktivitása 4*340.000 dpm 

/ 55 % /» tömege: 10 mg

A métábólit szerkezetbizonyítása:

1./ Vékonyrétegkromatográfiás ellenőrzés

a,/ Benzol : jégecet = 7:1 ; Rf = 0,65 

b*/ Etilacetát : vizes piridinacetát = 8:2; 

Rf = 0,78

c*/ Etilacetát : vizes piridinacetát = 9:1; 

Rf = 0,65

?./ Aminosav analízis

KD 1200 E típusú aminosav analizátoron történt.

A metabolitot 3 módszerrel hidrolizáltuk:

a. / 20 óra 6 N HCl-val 110 °C-on.

b. / 20 óra 3 N MES-val 110 °G-on.

c. / 1 óra 1 N HCl-val szobahőmérsékleten - ez a

reagens csak a BOG csoportot hasítja le. 

Mindhárom hidrolizátumot. bepároltuk, pH 2,2 citrát puf- 

ferben oldottuk s analizáltuk. Az aminosav analízis e-

redmén.ye mindhárom esetben azonos volt.
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'3./ Proton mánneses rezonancia spektroszkópia

A spektrumot JEOL 60 MHz-es készüléken vettük 

fel dimetilszulfoxidos ill. netanolos oldatban. 

Kémiai eltolódások: 1,41 ppm / BOC csoport /

3,60 ppm / -CHp- csoport /

.1-

i

••
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Qsszefoglalás

14C-pentapeptid-amidnak -- a gasztrin pep- 

tidhormon biológiailag aktiv C-terminális fragmensé- 

nek - a patkány szervezetében való in vivo metaboliz- 

mus vizsgálata során a következő eredményeket kaptuk.

A BOC-

1./ A jelzett peptid-fragmens vénás adósa után

■^C-pentapeptid-8 perccel a patkány szérumából a BOC- 

amidhoz tartozó radioaktivitás már eltűnik, a jelent

kező radioaktivitás egy biológiailag inaktiv metabolit- 

tól származik.

2./ A metabolit a patkány vizeletéből nagy mennyi

ségben mutatható ki.

3./ A patkány vizeletéből izolálva a metabolitot
^C-pentapeptid-amidmegállapítható, hogy az a BOC-

C-glycin fragmensével azonos. Az izolálás hatás

foka 55 %-os volt. Az azonositás vékonyrétegkromatog- 

ráfiával, aminosav analízissel és NMR spektroszkópiá

val történt.

14BOC-

14C-pentapeptid-amid a patkány szervezeté

ben úgy inaktiválódik, hogy a BOC-glycin és a tripto- 

fán között hasadás jön létre, és a BOC-glycin mint 

testidegen anyag a vizelettel kiürül.

A BOC-
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