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I.
BEVEZETÉS

A hatvanas évek eledén az endokrinológia új területe a 

neuroendokrinológiaf mint új tudományág alakult ki a kísér
letes orvostudomány területén*

A neuroendokrinológiai kutatások fontos részét képezi a 

peptidek egy jelentős részének vizsgálata* Az elmúlt évek 

során számos ismert tipikus endokrin pepiidről kiderült, 

hogy endokrin funkcióján kivül fontos idegrendszeri hatá
sai is találhatók /АСТН, oxitocin, vazopresszin/* Másokat 
kimutattak és azonosítottak az agyban, idegrendszeri hatása
it most kutatják /gasztrin, CCK-PZ, somatostatin/* Egye
seket kizárólag az agyban mutattak ki, izolálásuk is innen 

történt /hypothalamus-horraonok, természetes opiátok, enke- 

falinok/. Ez utóbbi peptideket közös néven neuropeptidoknek
nevezik*

Az orvosi szakirodalom régen foglalkozik a hypothalamus 

és funkcióinak vizsgálatával* Az itt termelődő mirigy- 

anyagokat - igen találóan - M.SAFRAH 1955-ben "releasing 

faktoroknak" nevezte el* Számos ismeret állt rendelkezés
re ekkor már a szerv anatómiájáról, nem ismerték viszont 

ezen mirigyanyagok kémiai szerkezetét* A hetvenes évek 

elején sikerült az első releasing faktor pontos kémiai 
szerkezetét bizonyítani* A.V* SCHALLY 1973-ban az ismert 

kémiai szerkezetű anyagokra, amelyek kivétel nélkül pep- 

tidhormonok, bevezette a "releasing hormonok"* illetőleg 

"inhibiting hormonok" elnevezést. A szakirodalom ma is
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eat az elnevezést használja. Ha a kémiai szerkezet ismert, 

hormonról, ha nem, csupán faktorról beszélhetünk.
Doktori értekezésem elsősorban kémiai vizsgálatok ered

ményeibe alapul, a problémafelvetéshez viszont szükséges
nek láttam néhány kapcsolódé fogalom rövid tisztázását*
A neuropeptidek, ezen belül a hypothalamus hormonok bio
lógiájáról számos összefoglaló jelent meg. Ezek közül 
egy 1977-ben megjelent összefoglaló munkát kívánok idéz
ni /1/*

A hypothalamus. amelyre megfelelő magyar szó nem áll 

rendelkezésre, a hypophysis, másnéven agyalapi mirigy 

közelében helyezkedik el anatómiailag. Lgy a közti agyhoz 

tartozó hypothalamus a szervezet létfontosságú folyamatait 

irányítja a gyomor-bél-traktusban, a keringésben, az ideg
rendszerben és a nemi szervekben. A hypothalamueban kép
ződő hormonok kis ereken át a véráram útján jutnak a cél
szervhez /pl. agyalapi mirigy/, ahol hormonokat szabadíta
nak fel, vsgy akadályozzák ezek felszabadulását, ezért a 

hypothalamus-hormonok »releasing”, felszabadító, illetve 

»inhibiting” gátléhormonok elnevezése. Az élőszervesetben 

előfordulásuk relative alacsony. Sokszor igen sokrétű bio
lógiai hatásuk kifejtéséhez is igen csekély koncentráció

ban szükségesek. Ez az egyik oka annak például, hogy év
tizedeket vett igénybe tiszta formában való izolálásuk, 

egyszerű kémiai szerkezetük igazolására.
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Szükségesnek tartom kiemelni, hogy a hypothalamus- 

hormonok biológiai hatásainak kutatása, ma a neuroendo- 

krinológia fontos területe. lényeges közös vonásuk, hogy 

assámos biológiai hatást fejtenek ki, és ezen hatások 

átfedik egymást.

T

«
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II.
ELŐZMÉNYEKIRODA L M I

A hatvanas évok végétől a hypothalamus-hormonokkal 
kapcsolatos kutatások felgyorsultak, a publikációk száma 

rohamosan megnőtt. Ma már többszáz közlemény foglalkozik 

ezen hormonok kémiai, biokémiai és orvosi aspektusaival. 

Korábban megjelent kézikönyv /2/, valamint ismert soro
zatok /3/ Jól összefoglalják e hormonok kémiai aspektu
sait.

Az utóbbi években több kitűnő összefoglaló dolgozat
jelent meg a legavatottabb szakemberek tollából /4, 5, 6,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,7, 8t 9, 10, 11, 12,
22, 23, 24, 25, 26, 27/. Ezek részleteinek ismertetése
meghaladná értekezésem kereteit.

A hypothalamua-hormonok családjába az alábbi aránylag 

jól tanulmányozott hormonok vagy faktorok tartoznak* 

Tireotrop Releasing Hormon /Shyreotropint felszabadité 

hormon, TRH, Ihyreoliberin/, Luteinizáló Hormon Releasing 

Hormon /Luteinizáló felszabadité hormon, líffiH/, Follicu- 

lus Stimuláló Hormon Releasing Hormon /Follieulus-stimu- 

láló hormont felszabaditő hormon, FSHRH/, Growing Hormon

Releasing Hormon, /Növekedési hormont felszabadító hor

mon, GHEH/, Prolaktin Releasing Hormon /Prolactint fel
szabadító hormon PRH/, Melanotropin Stimuláló Hormon 

Releasing Inhibitor Hormon /Melanotropin felszabadulását 

gátló hormon MRIH/, valamint a Corticotropin Releasing
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hormon /Corticotropin /АСТН/- felszabadító hormon CRH/, 
és Melanotropin Releasing Hormon /Melanotropint felsza
badító hormon, МИН/,

A felsorolt 10 hormon közül csupán két hormon irodal
mával foglalkozom részletesen, nevezetesen a Thyreotro- 

pint felszabadító hormon és a Melanotropin felszabadulását 

gátló hormon irodalmi előzményeivel# Ezek vannak közvetlen 

kapcsolatban saját munkámmal• Ezek irodalmi ismertetése 

sem lehet azonban teljes annak ellenére, hogy 1981 év 

végéig ezen irodalmat teljesen feldolgoztuk#

1./ THYUEOTROPIHT FELSZABADÍTÓ HORMOK, THYREOLIBERIH, TRH
A hypothalamus hormonjai közül az egyik legtanulmányo- 

zottabb a Thyreatropint felszabadító hormon, másnéven 

Thyreoliberin /TRH/# Ez, többek közt a hormon egyszerű 

kémiai szerkezetével, fontos biológiai funkcióival magya
rázható. Létezéséről először még 1951-ben GREER tett em
lítést /28/, amelyet GUILLEMUÍ 1962-ben bizonyított /29/.

Éveket vett igénybe, amig különböző egyedekből, két 

függetlenül dolgozó kutatócsoport, SCHALLY és GUILLEMIH 

vezetésével tiszta formában Izolálta /30,31/# Ennek ma
gyarázata, hogy a TRH a hypothelamusban rendkívül kis 

koncentrációban /nanogremmnyi/ fordul elő, igen rövid

idő alatt lebomlik, a megfelelő biológiai tesztek eleinte 

hiányoztak# Mindkét kutatócsoport beszámolt róla, hogy 

közel 300 000 hypothal<musból sikerült 1-2 mg tiszta anya
got izolálniok, rendkívül bonyolult tisztítási eljárásokat 

követően.
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Későbbi dolgozataikban közöltek a l'hyreoliberin primer 

gzerkezt3tét, amelyet számos módszerrel, többek közt HMR 

vizsgálatokkal is igazoltak* Megállapításaik szerint a 

hormon embernél és minden eddig vizsgált állatfajnál azo
nos, tehát nem fajspecifikus, három aminоsavból áll, 

vagyis piroglutamil-hisztidil-prolincmid, szerkezete az 

1* ábrán látható.
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1.ábra I A TRH kémiai szerkezete
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A szerkezetigazolás helyességét a Thyreoliberin első 

szintézisei igazolták /32, 33, 34/, ezek mindegyikét ugyan
abban az évben közölték* A szintetikus készítmények bioló
giai aktivitása megegyezett a természetes hormon biológiai 
aktivitásával, annak ellenére, hogy ezen szintézisek még 

számos hibával rendelkeztek* 1970-től napjainkig az iroda
lomban több mint húsz további, elvben különböző eredeti 
TRH szintézis található# Ezek nem mindegyikére történik uta
lás.

A szintézisek egy részét a már közismert szilárd fázi
sú paptidszintézis módszerével végezték /35, 37, 38, 39/* 

Közöttük lényeges különbség, hogy a szintézisekben az ere
deti MERRIFIEüD -hordozót, vagy módosított gyantákat hasz
náltak* További eltérés mutatkozott a hisztidin imidazol- 

gyürüjének védőcsoportja minőségében, a pepiidnek a hordo
zóról való eltávolítása módszerében. В módszer hátrányai 
gyógyászati peptidhormonok előállítására ismertek /nehe
zen elválasztható melléktermékek/, igy e módszer háttér
be szorult.

A klasszikus módszerekkel kivitelezett szintézisek 

közt, amelyek a legjelentősebbek, egyik lényeges különb
ség, hogy az H-terminális végről, avagy a C-torminális 

végről indulva v<%ezték a védett aminosavszármazekok 

összekapcsolását.
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Az előbbiekre példát nyírtának az eredeti szerkezet- 

igaaoló szintézisek, valamint további szintézisek /40, 

41, 42, 43, 44/* lényeges különbség, hogy piroglutsmin- 

savval vagy védett glut amin származékával végezték-e a 

szintéziseket, milyen módszereket alkalmaztak a kapcso
lásoknál, és a paptid&mid tisztítását hogyan végezték# 

példaként ВЬАБЁ-ШЮЖ és munkatársai egyik szintézisét 

/43/ mutatom be a 2# ábrán#

pC/u Mis Pro ■ «

. .Sí

H — OMe -2HCI

H - - OH q 1.SOCí2/MqOH 

2.NH3 /Me OHEEDQ/DMSO 54%
OMqDCI/DMF 45 %v.

OMe H - nh2hci 

Ei3N/THF

OH H - nh2
EEDQ v.

nh2DCI

2. ábrát B1ADE-FR0ET által kidolgozott TRH szintézis /43/.
' Д
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* Ellentétes stratégiával, tehát a С-terminális végről 

indulva is számos szintézist /36, 45, 46, 47, 48, 43,

50, 51* 52, 53,/ Írtak le az irodalomban. Eltérés esen 

szintézisek közt a fentiekben említett taktikai megol

dásokban található, amelyek közül példaként BAJUSZ és 

munkatársai szintézisét /46/ mutatom be a 3. ábrán. В 

szintézis közbenső termékei igen Jól tisztitfeaték, ezzel 

c módszerrel nagyon tiszta hormonhoz Juthatunk.

pGlu ProHis

's. 'jz — nh2 \

Z — NH ~Mbh
Z
/ OTCP H — NH ~Mbhz

\z
Lz NH-Mbh

\

Z — OTCP H NH-Mbh
\

NH-MbhZ '

nh2
. •

• ?
■

/

i\

3.ábrát 1RH szintézise BAJUSZ és PAUSZ!1 szerint /46/.
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A TRH bioszintézise az idegsejtekben, eddig még fel
tételezett módon, aminosavakból, glutaminsavból, hiszti-

Oi,dinből és prolinból, egy ATP-től függő reakcióban, Mg -ionok 

jelenlétében enzimatikusen történik. A proteinbioszinteti
kus mechanizmus ehhez ügy tűnik, nem szükséges. A szintézis
nek ezt a módját azonban vitatják /54/. A TRH felszabadí
tása a synaptosomákból kettős transzmittális ellenőrzés 

alatt áll /55/. Mig a catecholaminerg izgatók /dopamin, 

noradrenalin/ stimulálják, a seronotin gátolja ezt a folya
matot. Más kutatók ezzel szemben a serotonlnnak stimuláló 

hatását észlelték patkányoknál /56/.
A TRH transzportja, a szintézis helyétől a tárolóhely

re való szállítása az idegoejtek axonján át történik. Az 

agykamrában a liquor cerebroapinálissal, tr; nycytákon át, 

energiától függő mechanizmusban /57/ juthat az eminentia 

medianahoz /58/. Ezután ez eminentia medianaból a hypop
hysis kapuváredőnyét át az adenohypophysis-sejtjeibe 

transzportálódik. Itt lineáris koncentráció alakul ki, 

bimolekuláris reakcióban, egy specifikus TRH receptor
hoz való kötődéssel /53* 60, 61/. Kimutatták, hogy a bio
lógiai hatásnál, azaz a TRH molekula receptorával való 

kölcsönhatásához szükséges faktorok a

- pGlu-lactam gyűrű cisz-poziciőja, de a gyűrű 

jelentősége még teljesen nem tisztázott,
- az imidazolgyürünek a receptor felismeréséhez 

megfelelő pozíció,
karbozamid^Csopprfc\karbonil-csoportja.— a

e?a>i -í*&
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4«ábrái Á TRH és receptora feltételezett sematikus 

kölcsönhatása /62/•
A fentiekből adódik а (ШН molekula-receptorral komp

lex háromdimenziós modelljének feltételezett lehetősége 

/62/. V í
‘ \: \
/
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A TRH inaktiválódása még nem teljesen tieatázott /1/.
Az inaktiválás különböző egyedekben eltérő módon játszód
hat le. Patkányagy extrakcióval történő inkubálás hiszti
dint tesz szabaddá, amelynek alapján a hisztidin mindkét 

oldalán létrejöhet hasitás /63/*
agyalapi mirigyből tisztított piroglutamil-pepti- 

dase enzim a piroglutaminsav után hasit és hisztidil- 

prolinamid ot tesz szabaddá /64/. Ugyanakkor működik egy 

másik enzim, amely a prolinnál dezomidálást végez /65/. 

Végezetül a hisztidin és prolin között egy amino- vagy 

karboxipeptidase tud hasítani /66/. Radioaktive jelölt 

TRH segítségével végzett vizsgálatok eredményei azt mutat
ták, hogy a hormon receptorához való kötődés utóm ensim- 

atikusan fokozatosan lebomlik /67/.
A TRH hasitó enzimek aktivitását a vérben a pajzs- 

mirigyhormon-szint magassága szabályozza /68/, A további 
lebomlás valószínűleg a májban és a vesében történik, mi
vel radioaktive jelölt TRH agyalapi mirigybe injektálása 

után a májban /69/# sőt a vizeletben is kimutatható /61/.
A TRH biológiai hatáséit tekintve széles skálával rendel

kezik. Az egyik legfontosabb biológiai hatása a hormonhatás. 
$BH hatására a hypophysisben TSH szabadul fel, amely a vér
útján a pajzsmirigyhez transzportálódik és ott pajzsmirigy-

.1

hormonok /thyroxin-Т^ és trljódthyrorin-T^/ szintézisét és 

kiválasztódását segíti elő. \
Röviddel a TRH felfedezése után az embernél, marhánál# 

macskánál és juhnál megállapították, hogy a TRH az

adenohypohysisben a prolaktin kiválasztását is serkenti /77/.

H
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A URH az STH /sómatotropin/ kiválasztását ie befolyá
solja, így acromogáliií vagy uraemias betegeknél magasabb 

saint ta Iá iáét <5 IRH adás után, de egészséges szemé
lyeknél nem* Az ok az adenobypopiiysisnek ТйН-ra vonatko
zó receptorapocificltáaában kereshető, ahol ezek a recep
torok O.’ftíí izgatásra paradox S5?H kiválasztással válaszol

nak / 78/.
Eüctrahypophy elsőd hatásoknál a vár corticosteroidszint 

fRH-tól függő csökkenése, az ovulatio gátlása, a vér- 

cukor szint ás a szabad zsírsavak csökkenése figyelhető 

meg. Hogy ezek ел effektusok fiziológiai vagy farmakoló
giái IRH hatá.eck-c, még nem tisztázott /1/.

A TRH másik fontos biológiai hatásai a központi ideg- 

rendszeri hatások. Заек a hatások, amelyek kypohyaisecto- 

iniált ás thyreoidactomiált állatoknál ia megfigyelhetők, 
azaz olyan hatások, amelyeket nem a hypophysis-pajzsmirigy- 

rondszar közve tit•
Síivel а ТШ1 bizonyos hypothalaiaikus neuronokát oefolyá- 

solixat Ja az agyban univerzálisan fordul elő, azt félté
be lesik, hogy а ЗШ1-Ъал egy új neurotraneznittert, illet
ve syaaptikus modulátort találtak /70, 71, 72/.

Kimutatták, hogy а 2ДН az embernél befolyásolhatja a 

viselkedési antidepressziv farmakológia! hatást, tűni mm 

a hypophysis-pajesmirigy rendszeren át közvetítőd!!:: /72/.
TI jobban kétségek merültek fel őzen hatás tokintötében /73/.
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A TEH fokozza a b—DQPA hatását parkinsohkéros betegek» 

nél /16» 74/* Eat а TftH hatást az agy catecholamin rend
szerének aktivitásaként magyarázzák, ahol a noradrenalin 

anyagcseréje gyorsítva fut le /75, 76, 16/#
A TRH állatkísérleteknél megrövidíti a pentobarbitális 

vagy alkoholnarkózis időtartamát és növeli a motorikus 

aktivitást« Ezzel ellentétben a somatostatin meghosszabbít
ja a narkózisidőt és csökkenti a motorikus aktivitást* 

így a TRH és a SIH az agyban mint antagonisták hatnak} 

a TRH mint stimuláns, a SIH mint depresszáns. A fRH igy 

altatómérgezések ellenszereként esetleg farraakolégiósán 

alkalmazható /79, 80/*
E rövid összefoglalóból látható, hogy a TRH biológiai 

hatásait tekintve nem specifikus* Ez az oka, hogy évekkel 
ezelőtt megindultak a kutatások olyan szelektiv hatású 

analógok előállítására, ahol valamely hatás szelektive ér
vényesül és gyakorlati jelentőségű lehet a gyógyszeripar 

számára. Az analógok kutatása elméleti jelentőséggel is 

bir? segítségükkel a kémiai szerkezet és a biológiai ak
tivitások összefüggései vizsgálhatók*

AZ elmúlt évek során többszáz TRH analógot állítottak 

elő /3/ és vizsgálták ezen analógok biológiai sajátsá

gait. Ezen tesztek az irodalom alapján sokszor nem hason
líthatók össze, ezért nehéz általános következtetéseket 
levonni. Szinte lehetetlen feladatot jelentene az ismert 

analógok részletes tárgyalása*
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Alapvetően megállapítható, hogy a molekula rövidítése 

hátrányos mind a hormonhatás# mind a központi idegrend
szeri hatás szempontjából# A molekula hosszabbítása viszont 

eredményes lehet mindkét hatás szempontjából# Az ír konfigu
rációjú aminoaavak helyettesítése D aminosavakkal károsan 

befolyásolja a hormonhatást, nera bizonyított, de előnyös 

lehet a részleges csere a központi idegrendszeri hatások
nál# A hisztidin helyettesítése a hormonhatás elvesztését 

jelenti, de a központi idegrendszeri hatásokat, annak 

szelektivitását elősegítheti. Az utóbbiakra hat előnyösen 

a 0—terminális prolinnmid részleges módosítása is /3/.
Megállapítható, hogy az N-termináls pGlu- imino cso

portjának nukleofil szerepe fontos a hormonhatásnál /81/#
A C-terminális amid kevésbé fontos, mivel a metilészter, 

e szubsztituált amidok és a dekarboxi származékok megtart
ják hormonaktivitásukat. Ebben a pozícióban megfelelő mé
retű hidrofób csoport szükséges az aktivitáshoz# Ezt bi
zonyltja, hogy a C-termi.nália aminosav szabad karbox.il 
funkciója esetén az analóg csökkenő hnrmonaktivitást mu
tat /82/.

Számos moláris alepon nagyobb aktivitású analógot 

sikerült előállítani a hisztidín módosításával vagy he-

ч
\

1

lyettesitésével• Közülük egyik leghatásosabb hormonbatárni
2analóg a З-ве-His - 2JRH# Ez a tény arra engedne következ

tetni, hogy ebben a pozícióban bázison oldallánc szükséges
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a biológiai aktivitáshoz. Kimutathaté azonban, hogy az 

oldallánc savas» ill* bázikus jellege nem domináns» mert 
semleges oldalláncú analógok tekintélyes aktivitással ren
delkezhetnek, ha nem nagy torjedelmüek /83/*

Szelektív, a gyakorlatban igazán jól hasznosítható 

központi idegrendszerre ható származékok a C-terminális 

prolin rósz és e középsó aroinosav a hisztiáin megfelelő 

módosításával már állnak rendelkezésre, és további Ígé
retes analógok vannak kidolgozás alatt, /82, 84» 85/*

2*/ IffiLANOTROPIK FELSZABADULÁSÁT GÁTLÓ ÍIQRMQff, MRIE VAGY
ЩТ

Melanotropinok /MSH/ kutatásának fejlődése során de
rült ki, hogy a már korábban ismert hypophysis peptiá
hormon, az ozitocin kettős hatással van a hormon termelé
sére i egyrészt elősegíti, másrészt gátolja a melanotropi
nok felszabadulását*

E biológiai érdekesség mikéntje sokáig rejtély volt a 

kutatók előtt mindaddig, amig az ózditоcin C-terminális 

tripeptidemidját a H-Pro-Lou-G ly-inig-ot természetes forrás
ból a marha hypothalamusból nem izolálták ás azonosítot
ták /86, 87/* Megállapították, hogy a tripeptidsmid bioló
giai hatását tekintve gátolta az MSH felszabadulást*
WALSER ób munkatársai ezért ezen os.itоcin fragmenset elne
vezték melanotropln felszabadulását gátló hormonnak, rövidít
ve MIF-ek vagy MRIH-nak /08/» A képződés mechanizmusát te
kintve feltételezték, hogy a hypothalamusban működik egy



• 17 -

olyan enzim, amely az oxltoeinból felszabadítja annak C- 

terminális tripeptidemídját. E tény in vivo létezését szá
mos kutatócsoport in vitro körülmények között bizonyította 

/89/# Igen intenzív tanulmányok folytak ez elmúlt években 

annak bizonyítására, hogy valójában ezen tripeptidamid- 

hoz rendelhető a fenti inhibitor hatás /90/.
Ugyancsak a hypothalamusból izoláltak és azonosítottak 

többek között egy pentapeptidet H-Pro-His-Phc-Arg-Gly-

*®^2-°t, erről azonban kiderült, hogy MXP aktivitása csak 

ezi’ed része a fenti tripeptidamid MIF aktivitásénak /86/. 

Később szintetizálták® SUF néhány közeli szerkezeti 
analógját! Így egyebek közt H-beti-Gly—HH^-ot# Ezen analó
gok MIF aktivitása ugyancsak alacsonyabb volt a fenti 
tripeptidamid aktivitásánál, újabb bizonyítékot szolgáltat
ván az eredeti helyes konklúzióra /91/. További részletek 

nélkül a szakirodalom teljesen egyetért abban, hogy való
jában ez a H-Pro-Seu-Gly-Sllg a melanotropin felszabadulását 

gátló hormon. Ennek pontos kémiai szerkezete látható az 

3, ábrám

\

1

\
\

I l
! I
! \
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5*ábrái A MIP vagy MRXH kémiai szerkezete
ßzen Ismeri; peptid a fenti hormonális szabályozó 

hatásán kívül közvetlenül is képes befolyásolni a köz
ponti idegrendszer működésének számos paraméterét* Egyik 

leglényegesebb idegrendszeri hatása, hogy a tripeptidamid

/

kezelés javítja egy igen elterjedt központi idegrendszeri 
betegség, az úgynevezett Parkinson-kér tüneteit /92/.
Más szerzők beszámoltak a tripeptidamid dopamin szintézist 

indukáló hatásáról is /93/. Állatkísérletes modellekben
/

3
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a tripeptidamid ellensúlyozna as Ь-1)0РА által okozott 

acsgáshiányt /94/* További idegrendszeri hatás, hogy inhibi- 

álja az oxotremorin által indukált remegést /95/*
Magatartásvizsgálati módszerekkel kimutatható, hogy a 

Mii kezelés fokozza a kábító fájdalomcsillapítók /morfin/ 

hatására kialakuló toleranciát /96/*

<■
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III.
VIZSGÁLATI 

EREDMÉNYEK
SAJÁT

1./ CÉLKITŰZÉSEK
Célkitűzéseinket 1974-ben kémiai szintetikus vizsgála

taink beindulásakor fogalmaztuk meg, melyeket menetközben, 
az irodalom ismeretében bővitettünk. A Szerves Kémiai Tan
szék Peptidkémiai Csoportjában korábban megkezdett kutatá
si vonalat folytattuk* A kutatásban kezdetben mint diák- 

körös vettem részt. Az egyetem elvégzése után munkahelyem 

engedélyével, mint doktorandusz dolgoztam az időközben a 

SZOTE Orvosi Vegytani Intézetbe került csoportban. Cél
kitűzéseinket pontokba foglalva az alábbiakban adom megs

a. / Az irodalomból korábban ismert alap TRH és MIF
szintéziseket kívántuk először összehasonlítani 
szintetikus szempontból, hogy az általunk legjobb
nak talált módszert próbáljuk alkalmazni TRH és 

MIF analógjaink szintézisénél.
b. / A legalkalmasabb szintézis utat kívántuk kidolgoz

ni mind a Tireotróp Releasing Hormon, mind a 

Melanotropin Stimuláló Hormon Releasing Inhibitor 

Hormon analógjainak szintézisére és tisztítására.
c. / Szintetziálni kívántuk a TRH-t és a MIF-t, és mint

referensanyagot kivántuk használni saját, esetleg 

további biológiai vizsgálatokhoz.
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d./ Célul tűztük ki a szerkezetükben prolijához, illet
ve piroglutejnir savhoz közelálló, nemfehérjealkotó 

aminosavak beépítésével, megfelelő termeléssel és 

tisztaságban előállítani néhány prolin- Illetve 

piroglutaminsav- helyettesített TRH és MIP analó
got. A szintéziseink hatásosságát össze kívántuk 

hasonlítani korábbi szintézisekkel. 

ő./ A fent nevezett analógok segítségével biológiai 
vizsgálatokat végeztetve adatokat kívántunk nyer
ni mindkét peptidhormonnál a kémiai szerkezet és 

a biológiai aktivitás összefüggésére, 
f./ Analógjaink tervezésénél legfőbb szempont volt, 

a központi idegrendszeri hatás szempontjából sze
lektív hatású készítmények előállítása#

2./ SZIBTEÜKüS ВДЖА
Munkánk megkezdése előtt feladatunknak tekintettük az 

irodalomban közölt szintézisek hatásosságának vizsgálatát 

ismert számítási utón /a BODÁKSZKY - féle szintézis-hatásos
ság formula /Е__/ alkalmazásával /• sz

n » яц • 100
E at

BZ
mASZ

n * az aminosavak száma a pepiidben,
* a tiszta tezmék móljainak száma,

t a szintézishez szükséges aminosavszármazékok 

mó1j ainak s zama *

ahol

raASZ
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Számításainkból kiderült, hogy a szilárd fázisú peptidszin- 

téziseknél aég a legsikeresebb BEYSRMAN szintézis esetében 

is a szintézis hatásosság mindössze 22 %. Azonkívül az 

ilyen szintézisek legnagyobb előnyei, a gyorsaság és auto
matizáld tó ság, ilyen kis peptidek esetében nem rentábili
sak*

A konvencionális módszerekkel kivitelezett szintézisek
nél a szintézisek- hatásosságára, természetesen a szerzők 

saját közléseire támaszkodva, igen különböző, 20-50 % 

közt váltakozó értéket kaptunk* Ez arra irányította a 

figyelmünket, hogy analógjaink elkészítésére a megfelelő 

megoldást a legsikeresebb konvencionális megoldások közt 

kell keresni* Ebben az időszakban más modellek kapcsán is 

vizsgálták a KISFALUDY és munkatársai által leirt /90/ 

pentafluor-fenolos aktivészteres módszer alkalmazhatóságát 

laboratóriumunkban, ezért elhatároztuk egy erre épülő szin
tézis kidolgozását, amely a 6* ábrán látható*

Ezen próbálkozásunk TRIÍ szintézisére meglehetősen sikertelen 

volt, mivel a szintézis- hatásosságára csupán 16 % és 21 % 

értékeket kaptunk* A részletek ismertetésétől eltekintek,
csupán annyit szeretnék kiemelni, hogy miben látjuk ezen

butilorxi-kar b oni1- /dinitro-szintézlsünk nehézségeit* A t •—

-fenll/ *. hisztidin - pentafluor - fenilésztert nem tudtuk 

kristályosítani, igy tisztítása problematikus volt.
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ProHispCIu

Z — OH

z—nh2 

h—nh2
DNP

BOC OPFP
DNP

/ nh2BOC
TFA NH2 •TFAH-OPFP

szilikagél nh2

6. ábrái A TRH szirti sídére kidolgozott egyik szintézis út

Közvetlenül elkészítése utón felhasználtuk £ prolinamid 

aoilezésére az előírásoknak megfelelően, de igen rossz ter
meléssel kaptuk a dipeptidszármazékot, amelyet utána kroma
tográfiásan kellett szilikagél oszlopon tisztítani. Ez ért
hetően jelentős veszteséget jelentett. Igen rossz termelés
sel tudtuk a piroglutaminsav- pentafluor- feniléeztertie 

elkészíteni, amit ugyancsak nem tudtunk kristályosai tani, 

elkészítés után azonnal aclleztük a diijeptidamidot, megle
hetősen gyenge termeléssel. Utána ismételt oszlopkromatog- 

ráfia következett. Végül a hisztidin vedőceoportjónak eltá
volítását követően az о s z1opkromatogrófiáa tisztítást meg 

kellett ismételni.
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így érthető a 16 3» szintézis- hatásosság. bélyeges növeke
dést akkor sem sikerült elérnünk, azonkívül a szintézisünk 

egy további védőcsoport eltávolítással bővült, amkor 

karbobenzoxi-glutamín - pentafluor - fenilesztőrrel végeztük 

a dipeptidomid acilezését.
Megállapítottuk, hogy ez a megoldás semmi előnnyel пеш 

jár a korábbi szintézisekhez mérten, igy a továbbiakban 

analógjain!, szintézisénél eltekintettünk alkalmazásától.
További sikeres kísérletek után egy olyan TRH színbázist 

dolgoztunk ki részleteiben amely szintén alkalmasnak éa 

rentábilisnak bizonyult a megfelelő analógok ozintéaieeijpe# 

Ez a szintézisét TRH-ra vonatkoztatva a 7* ábrán látható.

His PropClu

OPCP H OMez

OMq ZZ -nh2
H2/Pd-Cnh2-nh2

Hn2h3z nh2
Szilikagél /40% Schwitzer

Z nh2
® H2/Pd-C 

@ ACOH főzés

© ioncsere

® Sziiikagél/CHCi3 -'MeOH 

2 : I
l

✓1 NH2

7- лЬур! a TRH szintézisére kidolgozott második szintézisét.
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Az utóbbi szintézisek rentábilitáca meghaladta a 40 %~ot. 
Analógjaink szintéziseinél a továbbiakban ав utóbbi mód
szerrel dolgoztunk* A karbobenzoxi- glutámlából és penta- 

klór- fenolból diciklohexil- karbodiimiddel készítettük a 

karbobenzoxi- glutamin- pentaklőr- fenilécztert• Az aktiv 

észtert ekvivalens trietil-amin jelenlétében hisztidin- 

-metiléeziőrrel kapcsoltuk, a karbobenzoxi- glutamil- hiszti- 

din- metilésztert kristályos, ltot tűk, és tömény hidrazir- 

-hidráttal jó termeléssel kapcsoltuk a tiszta karbcbenzoxi- 

dipeptid- hldrczidot. A prolinamidot karbobenzoxi- prolinból 
állítottuk elő, oly módon, hogy először vegyeaanhidrldes 

módszerrel ammóniával amidáltuk, majd a karbobenzoxi- védő
csoportot hiarogenolizissel / Hg - 10 % Pd / C / metanolban 

eltávolítóttűk* A karbobenzoxi- glutamil- hisztldil- prolin
amidot izolálás nélküli azidos kapcsolással készítettük.
A nyers terméket nem tudtuk kristályosítással tisztítani , 
pedig erre szükség volt,mivei a nyers terméket szennyezett 
állapotban nyertük. A további tisztítást szilikagél oszlop- 

kromatográfiával végeztük, amelynek a részleteit később 

együttesen tárgyalom az ellenőrzési módszerekkel. A tiszta 

karbobenzoxi- glutamil- hisztidil- prolinamidot tömény ecet- 

savas oldatban hidráltuk 6 órán keresztül átáramoltatással,

majá a már részben gyűrűbe zárt glutamin teljes gjnirübe 

zárása céljából az ecetsavas oldatot 30 percig 60 C°-on
visszafolyattuk *
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A feldolgozás után vizes oldatban a nyert trlpeptiaamiaot 

ionoserének vetettük alá. Lowex- 2 hiclroxi 1 ciklüsbar. levő 

gyantát használtunk orré a célra, amelyet az ioncsere után 

regeneráltunk. A vizes oldatban lévő tripeptidcuaidot bepá
roltuk, ép további tisztítás végett ú^abb szilikagél oszlop- 

kromatográfiánele vetettük alá.
Az oezlopkronatográfia után 45 % szintézis- hatásossággal 
kaptuk a tiszta TRH-t. A fenti ezintézisutat minimális módo
sítással alkalmazni tudtuk a TRH- analógok szintézisére is. 

Eredetileg ez volt az elképzelésünk, hogy a kémiai szerkezet- 

-biológiai hatás összefüggéseinek vizsgálata céljából, a 

prolin szerepének tisztázása végett, a prolint a szerkezeti
leg hozzá közelálló 1- homoprolinnal /9Э/, l-pipekolinsawal, 

D-pipekolinaavval- L-azetidin- 4- karbonsavval, b-tiazolidin- 

»4- karbonsavval és b-ox&zolidin- 4- karbonsavval helyettesít
jük. Miközben szintéziseink folytak, az L-azetidin-4- kar
bonsavas és az Ii-tiazolidin-4- karbonsavén analógokat más 

kutatócsoport leírta /100/, igy ezek szintézisétől eltekin
tettünk. Az l-oxaeolidin-4—karbonsavat sajnos nem sikerült 

beszerezni, illetőleg elkészíteni, ezért ezen anolég elké
szítését nem tudtuk realizálni. A piroglutaminsavat, hisz
tidint minden esetben természetesen Ь-foraában alkalmaztuk.

Az általunk elkészített TEH analógok a 8. ábrán láthatóak*
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pGlu - His -L-Pro -NH2 

pGlu - His -L- Pip - NH2 

pGlu - His - D-Pip - NH2 

pGlu-His-L-HPro~NH2 

Ort ~His ~L -Pro -NH2 

Ort -His ~L -Pip-NH2 

Ort-His-D-Pip-NH2 

Ort-His -L~HPro~NH2

8. ábra: Az általunk szintetiaált TEH analógok.

Elkészítettük tehát az eredeti TRH-n kivül a C- terminá
lis prolinnál helyettesített» optikailag aktiv Ь-Pip-t 

illetve D-Pip-t valamint b- HPro-t tartalmazó TRH analó
gokat. Továbbá kettoshelyettesltéseket alkalmaztunk» arai
kor Ъ-priloglutaminsav helyett minden esetben b-orotsavat 

és az L-prolin helyett a fenti helyettesítéseket is elvé
geztük* így kétszeresen helyettesített TRH analógokat állí

tottunk elő. összesen 7 új TRH analógot szintetizáltunk 

az eredeti TRH—n kívül.
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A MIP és analógjainak szintézisére a meglévő oxitocin 

szintézisek ellenére egy új, vegyesanhidrides kapcsolások
ra épülő szintézist dolgoztunk ki amelynek részletei a 9. 

ábrán láthatók•

Lqu ClyPro

OMqOH Hz
VA OMeZ

NH3
nh2z

H2/Pd~C
nh2OH Hz

VA
NH2I

(D ioncsere® H2/Pd-C nh2H

q. Abvnt A MIP szintézisére kidolgozott szintézisút.

A szintézis első lépése a karbobenzoxi- leucin kapcsolá
sa glicin- metilészterhez vegyesanhidrides kapcsolással,

klórszénsav» izo-butiiósztert használva a vegyesanhidrid 

elkészítéséhez, ekvivalens Ж-metil- morfolin, mint terci
er-bázis jelenlétében*
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A kapcsolás jó termeléssel /95 %/ sikerült, kristályosítás 

után tiszta karbobenzoxi- leucil- glicinmetilésztert kap
tunk, amelyet metanol- dimetil-formamidos oldatban ammónia
gáz bevezetésével telitettünk és kristályosítás után tisz
ta karbobenzoxi- leucil- glicinamidot nyertünk/96,5% /.
A karbobenzoxi védőcsoportot hidrogenolizissel /H2 -10% Pd/C/ 
ekvivalens ecetoav jelenlétében metanolban távolitottuk el*
A leucil- glicinamidot illetve annak acetát sóját ugyan
csak vegyesanhidrldes módszerrel, klórszénsav- izo- butil- 

észtert használva, ekvivalens U-metil- morfolin jelenlétében 

karbobenzoxi- prolinnal aciieztük. A képződő karbobenzoxi- 

prolil- leucil glicinamidot kristályosítással nem minden 

esetben sikerült tisztítani* Ekkor a következő fejezetben 

található oszlopkromatográfiás tisztítást végeztünk. A 

karbobenzoxi védőcsoportot hidrogenolizissel dimetil-form- 

amidban távolitottuk el, és a feldolgozás után a ÍRH-nál 
ismertetett módon, vizes oldatban ioncserét végeztünk*
Bepárlás után egységes, kromatográfiásan tiszta prolii- leucil- 

glicinamidhoz jutottunk*

Az N- terminális prolin biológiai szerepének tisztázása 

céljából a ®RH analógokhoz hasonlóan sikerült elkészítenünk 

e 10. ábrán látható alábbi három analógot, ahol a prolint

I- pipekollnsavval, B-pipekolinsavval és 1- homoprolinnal

helyettesítettük.
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L-Pip-Leu -C!y~NH2 

D-Pip-i-GU-Cly-MH2 

L - HPro -Leu- Gly ~MH2

i

чо~ яЪуя t Az elkészített MIF analógok.

Az analógok szintézise és tisztítása a MIF-hez hasonló 

módon történt. A szintézis- hatásossága a MIF-nél és a 

fent ismertetett analógoknál egységesen közel 65 %-ra 

adódott.

3./ TISZTÍTÁS, TISZTASÁGBIbEEŐRZÉS 

а./ два.,ás...e.a&lá&i&L.
A karbobenzoxi- glutanil- hisztidil- prolinamidot és 

analógjait kristályosítással tisztítani nem lehet. Sike
rült tiszta anyagot nyerni, ha szilikagél oszlopkromatog
ráfiás tisztítást alkalmaztunk. A szilikagél mennyiségét 
mindig úgy választottuk meg, hogy a titandó peptid*
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ssilikagél súlyarány legalább 1*30 legyen* A szilikagélt 

etilacetátbnn szuszpendálva vittük fel, majd 60 % etil- 

acetát és 40 % piridin-jégecet-viz /20*6*11/ eluensre 

váltottunk* Az oszlop átmosását követően tömény piriöin- 

-jégecet-vlz essenciéban oldottuk a tisztítandó származé
kot, és igy felvittük az oszlopra, majd a fenti 40 %~oa 

oldattal eluáltunk. 10 ml-es frakciókat gyűjtöttünk* Ezek 

ellenérzését vékonyréteg kromatográfiával végeztük, Futta- 

tészerként az eluensnek megfelelő oldószerkeveréket használ
tunk* A fő frakciót tartalmazó részt Összegyűjtöttük, 

vákuumban bepároltuk* A páriáéi maradékot vizben oldottuk 

és csontszenes derítést végeztünk* Vákuumban bepároltuk a 

vizes oldatot és a maradékot háromszor etanol-benzol szá
razra párláseal vizmentesitettük* A maradékot a végén 

éter alatt eldörzsöltük, Nc alatt leszűrtük és a hlgrosz- 

kópos terméket exikkátorban, foszforpentoxid felett vákuum

ban tároltuk*
A karbobenzoxi- védőcsoport eltávolítását és az ioncserét 

követően a nyers termékek szennyezettek, igy további osz
lopkromatográfiás tisztítást kellett beállítani. Ekkor a 

nyers peptid: ssilikagél aránya ugyancsak minimum 1*30*
Az oszlopot kloroformban szuszpendálva készítettük, majd 

kloroform S metanol 2*1 oldószer keverékkel átmostuk.
A nyers peptidet kloroform* metanol 2*1 keverékében, tö
mény oldatban vittük az oszlopra* Az eluálást a fenti oldó
szer keverékkel végeztük. A frakciókat vékonyréteg kromatog- 

ráfiával ellenőriztük, a fő frakciót tartalmazó részeket
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összegyűjtöttük, vákuumban bepótoltuk* A maradékot vízben 

oldottuk, csontszeneztük, a vizes oldatot vákuumban be
pároltuk* A száraz maradékot éterben megszilárdítottuk és 

Ко atmoszféra alatt szűrtük. Higroszkápas termékeket kap
tunk, amelyeket vákuumexikkátorban, foazforpentoxid felett 

tároltunk •
b./ M'CP és analógia!

A karbobenzoxi védőcnoporttal rendelkező tripeptidekat 

rendszeresen kristályosítással tisztítani tudtuk* Amen
nyiben ez nem sikerült, ugyancsak nzillkagél oszlopfcroraa- 

togréfiás tisztításokat végeztünk* A ozilikagél és a tisz
títandó peptid súlyaránya a THH-nál leírtakkal egyező volt* 

A szillkngélt etilacetédban szuszpendálva vittük fel az 

oszlopra, és az eluólást 95 # ettlacetát és 5 % plrldin- 

•-Jégecet-víz /20*6*11/ eléggyel végeztük* A tisztítandó 

anyag felvitelét az eluensben oldva végeztük el. Az oszlop- 

krómatográfla követését vékonyréteg kroxaatográf iával vé
geztük. A fő frakciókat egyesítve bepárlás után a tiszta 

peptidet éter alatt kristályosítottuk* A karbobenzoxi 
védőcsoport eltávolítása után a peptidet vízben oldottuk 

és a3 oldatot Dowex- 2 OH- ciklusban lévő ioncserélő gyan
tán engedtük át* A vizes oldatot bepároltuk, a szabad 

peptidet etanol- benzol keverékével víztelenítettük éa 

éter alatt eldörzaöltiik*
A *ШЕ és a M1F analógok kisebb fragmenaeinek és vég

termékeinek ellenőrzése során vékonyréteg kromatográfiat 

használtunk. A kész analógok ellenőrzését legalább két 

rendszerben vékonyréteg kromatográfiával, olvadáspont



- 33 •

megbatárolással» elemi analízised! ée 24 úiév HCl~ae 

hidrolízist követő automatikus aminosav analiu-iesel 
végeztük* A szintetizált TRH és MU' vsIáiulnt snalógjai- 

uak vékonyréteg kromatográfiás és optikai forgetéképes~ 

aégi adatai a X« és IX. tihlázethan találhatók*

V
;
\

\
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VEC-YÍlbET Rf

Вfi

Z-Gln - Ills - Pro - ЯН2 

Z-Gln - Hic -Ь-Pip- m2 

Z-Gln - lile -D-Pip- HH2 

Z-Gln - Hi a -HPro - KH2 

pGlu - Hia -Pro - m? 

pGlu - His -Ь-Pip- 

pGiu - His -D-P±p~ Ш2 

pGiu - hís -HP.ro - im2 

Őrt - His -Pro - Ж2 

Ort - His -1-Pip- HH2 

Őrt - His -D-Pip- HH2 

Őrt - His -HPro - mt.

0,30

0,10

0,12

0,36

0,05

0,15

0,14

0,07

0,10

0,10

0,10

0,10

0,44

0,27

0,26

0,49

0,44

0,29

0,30

0,44

0,15

0,15

0,15

0,15

Z-Pro - Leu -Gly - Mí2 

Z-L-Pip-beu -Gly - Ш2 

Z-D-Pip-Leu -Gly - HH2 

Z-HPro -Leu -Gly - Ш9

Pro -leu -Gly - KHg

L-Pip -Leu -Gly - m2

D-Pip -Leu -Gly - KH2

-Leu -Gly

0,86

0,90

0,91

0,91

0,20

0,22

0,22

0,22

0,83

0,82

0,82

0,82

0,31

0,30

0,30

0,30-Ш2HPro

A /piridimjégecetsviz » 20t6ill/ 40 %

60 %etilacetát

В kloroform t metanol » 1*2

1• táblázat
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3ffií - &T.Q - ne‘i - ojjh 

гт - ^io - «эх -dTj-a
гш - <*то - пэх -атм
2НЯ - ^10 - nex - ол£

09*
9 +

дат frfr-
96*

гНЯ - 0JdH* ST-H - О--О
гш -а-и-а- ®тн * i«*o 

гни -dfi-I- эти * г*о 

3Míí - ОДД - зтн * %Х0 

гш - слмп- ^ТН * «If)d 

?нк -йта-а- етк * «той
гНК -ŰM-l“ ОТН * «xod
гш * сиг - этн - «ц>а

8*гт-
5*а+

/

•.:;

61- /

62—
ZTA 9fr-

91+
25-

fr9*

й/r /1 = 0 131ДХЭЕА
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9/ 4./ BIOLÓGIAI VIZSGA IÁTOK

A szintetikus TRH és MIK analógokkal végzett 'biológiai 
vizsgálatok részleteinek tárgyalásától eltekintek, mivel 
ezek elvégzését kooperáció keretében a SZOTB Kórélettani 
Intézetében, illet őloy а К óbányai Gyógys ze rárugyárban végez
ték. Csupán a biológiai módszerek lényegét Ismertetem.

A szintetikus analógok esetében megvizsgálták az úgynevezett 

hormonhotáet és о Screen vizsgálatokat végeztek a központi 
idegrendszer he tv. seit illetően « Vizsgálatokét folytattak 

arra vonatkozóan is, hogy milyen hatással vannak ezen ana
lógok a patkány agy tran-ogmittereinek tartalmára a különbö
ző agyi területeken.

1. / HormonH tteás
A köziemért T3R- essayvei végezték,amely a radioimmuno- 

-assay módszerén alapul. Analógonként 7-7 patkánynak 2 dó
zisban /1-10 mg-os / Intraperitoneálisan injectálták a 

különböző analógok fiziológiás sós oldatát és az injectiót 

követően 15 perccel vett vérminták TSH tartalma szolgált 

a TRH hormonhatás mértékéül. Standardként a Kőbányai Gyógy«- 
ssserárugyár TRH készítményét használták.

2. / Központi Idegrendszeri hatások 

ít^ mpPY^rinl.- flntalepsia patkányon»

4 mg/kg Haloperidol után 120 perccel adagolták a TRH 

analógokat iv.SG mg/kg dózisban. Gatalepalásoknak minősí
tették azokat az állatokat, melyek első lábukat 8 cm. magas 

oszlopra rakva 30 sec-on belül nem mozdultak el.

/
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iiafi
5 mg/kg ij2,«, reeorpin után 15 órával adagolták as analógokat 
<p. 20 rag/kg dózisban. As állatok rectális hőmérsékletet 

Elle b-te rmomé térré 1 mérték raoeraio előtt, reserpin után 16 

érával* és as analógokkal való késelés titán 1 és 2 óra múlva.
Ч&угоЪг rbital alvásidő változása еде re kent 

А ТТШ' analógokat 20 mg/kg -ok dózisban lntraperitoneállsan 

10 nsrcool 50 mg/kg 1^« hexcbarbital után adagolták. Ébredés
nek a Writhing reflex visszatértét»azaz az állatok spontán 

elmozdulását vették*
-ifikohol alvásidő változásé egereken»

3,5 mg/kg in. adott etilalkohol után 10 perccel adagolták 

a THE analógokat 20 mg/kg dózisban ip. Ébredésnek vették, 

he sz állatok a hátukról a hasukra fordultak és spontán moz
gást produkáltak.
Kísérleteikhez 130-150 g súlyú Wistar eredetű /RG/ him pat
kányokat és 18—22 g-os vegyesivarú CLFP /ЪATI/ egereket hasz

náltak.
3./ IRIí analógok hatása különböző agyterületek jaonoamín 

tar taligára •
A vizsgálatokat 200-250 g testsúlyú CFY törzsből származó 

himpatkányokon végezték. Bembutál narkózisban sztereótaxikus 

technikával fémkanült vittek be az oldalsó agykamrába, majd 

a kanült fogászati cement és akrilát segítségével a kopo
nyához rögzítették. A műtétet követő hetedik napon reggel 

7 óra 00 és S óra 00 között nikroinjector segítségével 5 //1 

fiziológiás aóоIdátban 10//g TRH-t valamint analógjait vitték
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be a szabadon mozgó éber állatok oldalsó agykamrájaba.
A kontroll állatok 5/wl fiziológiás sóoldatot kaptak. A 

bevitelt követő 0 10., 20. és 60. percben az állatokat 

dekapitálták, az agyat gyorsan eltávolították, mélyhűtőben 

fagyasztották, majd Shellenberger és Gordon fluorimetriás

• *

módszerével meghatározták a hypotalamus, mesencephalon, 
amygdala, septum és striatum dopamin, noradrenalin és 

serotonin tartalmát.
A 3?RH és analógjainak hormonhatásai és központi ideg- 

rendszeri hatásainak eredményeit a III. táblázat tartal
mazza.

Az acilezett /védett/ és szabad TRH valamint analógjai
nak hatásait a különböző agyterületek monoamin tartalmára 

táblázatosén a /101, 102/ saját irodalom tartalmazza. Ezért 

eltekintettem ezek táblázatos megismétlésétől.
A szintetikusan elkészített MIF és analógjai biológiai 

vizsgálat alatt vannak, ezekről később közleményben fogunk 

beszámolni.



HORMOHH \TÁí-; 

/ТЕН %-Ьаи/

HATÁSOKKüZPQUTI

Catalepsla Eeserpin 
gátlás roversál %

1 óra 2 óra

VEGYÜLET IDL' ÖRKÍTOS ZEEI

Hexobart .ital
alvásidó/x 15.8/ 

perc

Ktarolos , 
alvásidő /* - b e 

perc
7

24.8 + 3,44 

50,0 + 1,58

43.3 * 2,38

27.8 * 3,70

27.2 + 1,36

37.4 + 1,29

40.3 1 2,45 

38,0 * 1,41

38.4 Z 1,36

16.5 * 1,15 

117,9 ÍL2,95

89.3 Z 4,49

53.6 * 5,38

15.4 * 0,75

15.7 1 1,44

20.5 + 2>08

41.5 Z 3,61 

46,9 Z 2,17

pGlu-HI э-Ргo-EHg/TRfi/ 

pGlu-Hi;?-I-Pin-SH2 

pGlu-HI n—D-Pip-HÍ'2 

pGlu-Hie-HPro -HH2 

Ort-His-Pro -Ш2 

Or t—Hi а-Ь -Pip—HR 2
Or2

Ort—His—HPro —HK 1 

Fiziológiás só

100 % 

> 10 % 

> 10 % 

40 % 

> 10 %

40 88 38

000
000
3613,7 85

40 20 34

00> 10 %

0080 %

020 £ 20

0 00

20 lag/kg i£u80 mg/kg iv.

Esserpinezett ás Kezelt x C3- resorpinezett x 0°
. 100Reserpín reversal % **

kezeletlen kontroll i C° - roserpinezett x C°

III* táblázat
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5./ Eredmények rövid értékelése

A szintetikus munka során sikerült kidolgoznunk két si
keres szintézisutat a TRH és a TRH analógjainak előállítá
sára. A TRH С-terminális aminosavát, a prolint helyettesí
tettük hasonló szerkezetűi úgynevezett "nem természetes* 

aminosavakat optikailag aktiv formában tartalmazó analó
gok szintézise során. Ezáltal vizsgáltuk,hogy milyen jel
legű változások következnek be а TRH két alap biológiai 
hatásában* a ТЗШ-t felszabadító hormonhatásban és a köz
ponti idegrendszeri hatásokban. Ugyancsak vizsgáltuk, hogy 

milyen biológiai változások jönnek létre, ha nem csak a 

C-terminál±s prolint, hanem az К-terminális piroglutamin- 

savat is hasonló szerkezetű, “nem természetes” aminosav- 

val, az optikailag aktiv orotsavval helyettesitjük külon- 

külön, vagy együttesen.
A szintetikus munka során a TRH-t és analógjait nem si

került tiszta formában előállítani a hagyományos kristályo
sítási módszerekkel, kénytelenek voltunk két különböző 

oszlopkromatográfiás tisztítást beiktatni, amelyre ugyan
csak jó módszert találtunk a szilikagél oszlopkromatográ
fiás tisztítással. Szintéziseink abban különböznek egymástól 
hogy a lépésenként! szintézisek során az egyik esetben a 

C-tenninális aminosavtél, a másik esetben a lí-terminális 

aminosavtól indulva készítettük el a fragmenseket és a 

végtermékeket. A szintetikus munka során a peptidkémiában 

használatos védőcsoport kombinációkat alkalmaztuk.
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A két szintézis sorén alkalmaztunk két különbőzé aktiv- 

észterrel végzett kapcsolást, és az azid izolálása nél
küli azidos kapcsolást, A szintézisek és a tisztitási mű
veletek során jó termeléseket értünk el, beleértve a 

védőcsoportok eltávolitási lépéseit Is, összegészében 

mindkét szintézis alkalmasnak bizonyult termelés és tisz
taság szempontjából is a TRH és TRH analógok előállítására,

A tisztaságellenőrzéseket és a végtermékek ellenőrzését 

a klasszikus módszereken kivül automatikus aminosav rész
arány ellenőrzéssel egészítettük ki, Nagyon hasznos lett 

volna, ha tisztaság ellenőrzéseinket ki tudtuk volna egé
szíteni nagynyomású folyadék kromatográfiás ellenőrzések
kel, erre azonban nera kerülhetett sor, mivel ezen készü
lékkel jelenleg még пета rendelkezünk,

A szintetikus TRH és analógjainak biológiai tesztelése 

három irányba terjedt ki, amelynek bizonyos részleteit az 

előző fejezet tartalmazza, A meglévő biológiai eredmények
ből a kémiai szerkezet és a biológiai hatás összefüggése
ire az alábbi megállapításokat tehetjük*

1, / A C-terminális Ь-prolin gyűrűjét bővítve egy 

metilón csoporttal, a hormonhatást már lényegesen lecsökkent- 

jük. Nincs lényeges különbség abban, hogy ez a helyettesí
tés b- vagy D-izomer pipekolinsavat jelent-e,

2. / Az Ь-prolin gyűrűje és karboxil csoportja között 

bővítve metilén csoporttal ugyancsak csökkenti a hormon
hatást, de kisebb mértékben,mint a gyűrűn belül történő 

bővitée.
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3./ A hormonhatás ugyancsak csökkenti jelentős mérték
ben az H-terminális aminosav, az L-pirogluteminsav gyűrű
jének bővítése egy imino-csoport résszel és egy oxo- 

csoport kiépítésével.
4./ A kettős helyettesítések csak részben okoznak 

további hormonaktivitás csökkenést.
5#/ A csökkent homonaktivi tások mellett bizonyos 

központi idegrendszeri hatásokban jelentős pozitív vál
tozások találhaték.

6./ A szintetikusan elkészített 7 analóg közül 3* 

nevezetesen pülu-His-HPro-IIL,, Ört-Hia-D-Pip-KHg és az 

ört~His-HPro—líHg Ígéretesnek tűnik, mint a központi ideg- 

rendszeit bizonyos esetekben előnyösen befolyásoló készít

mény. Ezek ilyen irányú vizsgálata tovább folytatódik.
А ШТ és analógjainak szintézise során munkám az ilyen 

irányú nagyméretű analógssintézis és biológiai vizsgálatok 

kezdetét jelentette csupán. Sikerült kidolgozni egy alkal
mas szintézisutat, ahol elsősorban a vegyesanhidridea kap
csolási módszereket alkalmaztuk, a klasszikus védőcsopor
tok alkalmazása mellett*

Azokban az esetekben amikor a nyers termékek tisztítása 

kristályosítással nem oldható meg, a szilikagél oszlopkroma- 

tcgráfia alkalmazása ugyancsak sikeresnek bizonyult.

A MIP analógok szintetikus munkái és biológiai vizsgálatai 
még jelenleg is folynak a kutatócsoportban, ezért a kémiai
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szerkezet biológiai batás ossaeíliggéeeire megállapításokat 

nem tudok tenni*
Értekezésem témája elsősorban a szintetikus munkák el

végzése es a szintetikus analógok tisztítása volt*
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IV,

KÍSÉRLETI RÉSZ

A preparativ munka során a reakciók követését, a 

tiEztaeágellenoraéseket vékony rétegkromatográfiával vé
geztük, a használt lemezek Kieeelgel nach Stahl szerinti 
/Reanal/ saját készitésü, DC-Fertigplatten Kieselgel 60 

F-254 /Meral/ készen vásárolt lemezek voltak. Az alábbi 
rendszereket használtuk mint futtatóelegyeket•

1. Etilacetát 30 %-piridiniecetsaviviz /20*6*11/ 10 %
2* Etilacetát 60 %-piridin*ecetsav*viz /20*6*11/ 40 %
3. Etilacetát 50 ^-piridin*ecetsav*viz /20*6*11/ 50 %
4. Kloroformimetanolíecetsav 9*1*0,1
5. Kloroform*metanol 1*2
6. Kloroformmetanol 2*1

7. n.Butanol*ecetsav*viz 4*1*1

Az előhívásokat ninhidrin-oldattal és klór—tolidin rea
genssel végeztük.

Az olvadáspont meghatározások Kofler-blokkon, az opti
kai forgatóképesség meghatározások Zeiss polariméterrel 
történtek.

Kvalitatív aminosav ellenőrzéseket Fixion-50x8 kation- 

caerólő vékonyréteglemezeken /Chinoin/ végeztük pH 3,5 

nátriumcitrát-nátriumklorid pufferban futtatva standardok 

mellett.
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Az ominosav-analizisek savas hidrolízist követően 

csehszlovák gyártmányú SEP aminoaav—analizátoron,stan
dardok alkalmazása mellett készültök*

A védett aioinosavak és aminosav származékok egy részét 

az irodalomban már leirt módszerekkel állítottuk elő*
Ezek részletezésétől eltekintek, csupán a vonatkozó iro
dalmat jelöltem*

1./ кяхЬиЬед«0**-, Ш2/
2*/ Кя-rbobenzoxi- jsűutamln-pentaklór--foniléazteri

38 g /0,35 М/ karbobenzoxi-glutamint és 33,1 g 

/0,35 М/ pentaklór-fenolt oldunk 700 ml dimetil-formamidban 

és — 5 0° alá hütjük* Az oldathoz 72,1 g diciklohexil- 

karbodiimidet- adunk dimetil-formamidban oldva, a reakció- 

ele gyet - 5 C°-on kevertetek 1 érán át, majd szobahőmér
sékleten 3 órán át* Ezután a rendszert - 10 C°-ra lehűt
jük és kiszűrjük a diciklohexil-karbamidot* A szűrletét 

bepároljuk és a párlási maradékot éterrel eldörzsöljük* 

Termelés 66,7 g /34,5 %/, op* 183-185 C°.
3*/ и-i .^gitldin-metilészter-dihidroklorid /104/
4*/ g«rbobenzo%i-b-Klutamil-b-hisztldin-metilésztert

59 #5 S /ИЗ mmól/ karbobenzoxi-b-glutamil-pantaklór- 

fenilésztert és 28,7 g /118 minői/ l-hisztidin-metilészter— 

dihidrokloridot 450 ml dimetil-formamidban ezuszpendálunk*
A szuszpenziót 0 hütjük, és keverés közben 43 ml
/340 maól/ trietil-amint csepegtetünk hozzá* A reakciő- 

elegyet fél órán át 0 C°-on, utána 3 órát szobahőfokon

/
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kovertetjük, majd éjszaka szobahőfokon állni hagyjuk.
Ezután a kivált trletil-aminhidrokloridot kiszűrjük, a 

szürletet vákuumban bepároljuk és a páriáéi maradékot éter 

alatt megszilárdítjuk. A géles anyagot tartalmazó szuszpen
ziót leszűrjük, a csapadekot éterrel bőven mossuk, majd le
vegőn megszáritjuk. Ezután az elporitott nyersterméket 150 ml 
vízben szuszpendálva egy órán át 0 C°-on kevertetjük, majd 

kiszűrjük, és a szűrőn hideg vízzel mossuk, megszáritjuk.
Az igy kapott sárgásfehér szinü nyersterméket forrón fel
oldjuk 50 ml dimetil-formaraid és 400 ml metanol elegyóben, 
majd az oldatot csontszenes derítés után vákuumban bepárol
juk. A géles maradékot éter alatt eldörzsöljük, a szusz- 

penziót két órán át hidegen tartjuk. Ezután a terméket ki
szűrjük, éterrel mossuk.
Termelési 48 g /97 %/ h| 0,45 Op.i 186-190 C°.
5./ kfvrhobengoxi-l-glutamil-It-hisztidin-hidrazldi

47,3 S /1Ю mmól/ karbobenzoxi-b-gjutamil-b-hisztidin- 

-metilésztert feloldunk 500 ml dlnetil-formamidban és az 

oldathoz 22,4 ml /457 mmól/ 100 %-oa hidrazin—hidrátоt 

adunk. A reakcióélegyet két napig állni hagyjuk, majd a 

keletkezett szuszpenziót még 8 órán át kevertetjük és 

ezután 400 ml etilacetáttal heghigitjuk. A szuszpenziót 
éjszaka hidegen tartjuk, majd a csapadékot kiszűrjük, a 

szűrőn etilacetáttal kimossuk* A nyersterméket 1,4 liter 

metanollal felforraljuk, a szuozpenziót éjszakára hidegre 

tesszük.

I
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Másnap a csapadékot kiszűrjük, fehér, kristályos terméket 
kapunk# Termelés* 33,3 g /71,5 % / R^ 0,22 Op* 194-198 C°. 
6./ T^Q-patil-b-hisztidin-metilészter*

24,2 g /100 mtaél/ L-hiaztidin-metilészter-dihidroklorid 

120 ml abs. dimetil-fomamid és dimetil-szulfoxid 1*1 

arányú keverékben oldva, amelyhez hozzáadva 17,41 g 

/100 mmól/ 1-orotsav—monohidrát. 0 C°-ra hűtés, majd 11,5 g 

/100 mmól/ K-hidroxi-szukcinimid, 11,1 ml /lOOmraél / abs. 
E-metilnorfо1in végül 20,6 g /100 mmél/ K,H-diciklohexil- 

-karbodiimid hozzáadását követően 1 éra 0 C°-on, egy éjje
len át szobahőmérsékleten keverés. Hűtés és a képződő 

lí,3SF-diciklohexilurea kiszűrései az oldatot bepárolva a 

maradék olajat vizzel eldörzsölve szilárd anyag képződik* 

Szűrés, 5 %-os citromsawal és vizzel mosás, exikkétorban 

szárítás. 11,6 g /37, 78 %/, Op.« 258-262 C°,

Rf 0,45-0,55 Rf 0,3-0,4 /307,27/
számított* $f 22,79 % 

talált* N 22,51 %

9,21 g /30 mmól/ b-orotil**b-hisztidin-metilészter oldva 

120 ml dimetll-formamidban és az oldathoz 7,35 ml /150 mmól/ 
100 %~os hidrazin-hidrátot adva 2 nap állás szobahőmérsék
leten. Az oldatot etilaeetáttal meghigitva egy éjjel állás 

jégszekrényben, majd a csapadékot kiszűrve etilacetátos 

mosás. A nyers terméket 1 éráig metanolban visszafolyatjuk,
;/

. i!
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/
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majd jegesben állás egy éjjelen át. Csapadékkiszürés, 
mosás hideg metanollal, szárítás 8,07 g /87*7 %/ Qp* 250-

-260 Co^ r| o,3-0,4 CX1H13H704 /307,28/
számítottí H 31*91 %

H 30,75 %talált«
8./ ff ar bobenaoxi-1 -prоlinamidi

12,45 g /50 mmél/ karbobenzoxi-i-prolint feloldunk 

100 ml etilacetátban, az oldathoz 7 ml /50 maél/ trietil- 

-amint adunk, és lehűtjük - 20 C°~ra. Keverés közben 6,5 ml 
/50 mmol/ klórazénsav-izo-butilésztert csepegtetünk az 

oldathoz olyan ütemben, hogy a hőmérséklet jelentősen ne 

emelkedjék. A reakcióélegyet 15 percig kevertetjük, majd 

1,5 érán át az oldatba I'JHyt vezetünk. A hőmérséklet -10 C° 

fölé nem emelkedhet* További 2 óra keverés szobahőmérsékleten.
A reakcióélegyet megszűrjük, és az etilacetátos oldatot
mossuk n Hűl oldattal, n HaHCQ-j oldattal* végül többször 

viszel. Szárítás után az oldatot vákuumban szárazra párol
juk, amelyet etilacetát-éterből kristályosítunk. Termelés 

10,34 g/83 */,e£ 0,6 Üps 90-92 0°, Ы/ D25* 45,5°
/0*1, metanol/
с13Н1б°3К2 Ssámitotti Ct62,84 % H« 6,49 N* 11,28 %

C«6l,7 % Hl 6,37 %ь H* 10,5 %/248,3/ Talált*
9./ TTnrhobonzoj:i-Ii-pipekolinaavamidt

13*15 ß /5° mmól/ karbobenzoxi-b-pipekolinsavat fel
oldunk 100 ml etilacetátban, az oldathoz 7 ml /50 mmél/ 
trietilamlnt adunk és lehűtjük - 20 C°-ra. Keverés közben

, a
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6.5 ml /50 шабХ/ klorazénsav-izo-butilésztert csepegtetünk 

аз oldathoz olyan ütemben, hogy a hőmérséklet jelentősen ne 

emelkedjék* A reskoiőelegyet 15 percig kevertetjük, majd
1.5 órán át az oldatba Iffiyi vezetünk. A hőmérséklet -10 C° 

fölé nem emelkedhet. További 2 óra keverés szobahőmérsékle
ten. A reakcióélegyet megszűrjük és az etilacetátos oldatot
mossuk n Hűl-oldattal, n KaHCU^ oldattal, végül többször 

vízzel* Szárítás után az oldatot vákuumban szárasra párol
juk, amelyet etilacetát~étérből kristályosítunk. Termelés 

11,13 g / 85 %/, Rj 0,5 Opt 114-115 0°

/jp “ 42° /с « 1, metanol/.

С14И18°Л Számított: С*б4,04 % H* 6,9 % Ki 10,68 % 

0:63,57 % H* 7,1 % H* 10,3 %Talált:
Ю./ Karbobenaoxi-D-nipekolinaavaiiiid

13,15 g /50 mmől/ karbobenzoxi-D-pipekolinsav 100 ml 
etllacetatban 7 ml abs. trietil-aminnal /50 mmól/ lehűtve 

* 20 C°-ra és keverés közben 6,5 ml /50 mnól/ klórszénsav- 

-l-butiléester csepegtetés a reakcióélégyhez,miközben a hő
mérsékletet nem változtattuk. 15 perc keverés után - 10 G°-on 

másfél órás IíH^-gáz bevezetés,majd 2 óra keverés szobahőmér
sékletem* Szűrés, az etilacetátos oldatot mostuk n.sósavval, 

n.nátriumividrokarbonáttál és viszel. Szárítás, vákuumbepár- 

lás és ez olajat etilaoetát-étérből kristályoaitottukll,5 g 

/87,68 %/, R* 0,45-0,55, Opt 114-115 C° / <Á/^ - + 32*1°
/с4*1 metanol/, С14^18°3^2 /^2,3/•

Számítotts К 10,68 %
H 10,63 %talált*
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11*/ ,Pf;rr;5 er-but±loxlkarbonll-b-2-plrrolldine cc t savanid
llt46 S /50 mmél/ t •-butiloxikarbonil-L-2—pirrolidin-

hozzáadva 7 ml /50 mmél/eeetsav 100 ni etilacetátban oldva, 

abs. Trietil-amin es lehűtve - 20 C°-ra és keverés közben
6,5 ml /50 mmél/ klérszénsav-i-butilészter csepegtetés a 

reakcióélegyh.es, miközben a hőmérsékletet nem változtattuk* 

15 perc keverés után -10 C°-on másfőlőrás HH^-gáz beveze
tés, majd 2 órás keverés szobahőmérsékleten. Szűrés, az 

etilacetátoű oldatot mostuk, 10 % citemsavval, n.nátriun-
hidrokarbcnáttal áo vízzel. Szárítás, valmumbopárláa, kris
tályosítás etilacetát-étérből. 8,2 g /72 %/, R£ 0,3-0,35,

Rt 0,35-0,45, Op» 137*139 C°, /^/|5 = -25,1*1° /c=l metanol/, 

С11Н2003К2 /228*29б/
Számított» C 57,87 % H 8,83 % Л 12,27 %

C 57,18 % H 8,7 % N 12,11 %Talált*
12./ I^EiiQlinauűd

7,46 g /30 mmél/ karbobenzoxi-b-prolinamidot feloldunk 

145 ml metanolban, és az oldaton 0,75 g 10 %-os csontszenes 

palládium katalizátor jelenlétében hidrogént buborékoltatunk 

át# A reakció előrehaladását vékonyrétegkromatográfiásan 

követjük. A kiindulási anyag fótijának eltűnése után a 

katalizátort kiszűrjük a rendszerből, majd a szűrletet

vákuumban bepároljuk# A párlási maradékot éter alatt оldör
zsöljük. A szuszpenziót egy éjszaka hidegen tartjuk, majd a 

csapadékot kiszűrjük, a szűrőn kevés hideg éterrel mossuk# 

Termelési 2,92 g /85 %/ 0,12 Op* 90-92 C°.

j
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13#/ Ь-Pipekolinaavamid
7*9 g /30 mmól/ karbcbenzoxi-L-p±pekolinsavam±dot fel

oldunk 145 ml metanolból, és az oxö.aoon 0,8 g 10 %-oa Pd/O 

* katalizátor jelenlétében hidrogént buborékoitatunk át* A 

reakció előrehaladását vékonyréteg kromatográfiásan követ
jük. A kiindulási anyag, foltjának eltűnése után a párlási 
maradékot éter alatt eldörasöljük* A szusapenziét agy éjszaka 

hidegen tartjuk, majd a csapadékot kiszűrjük, a szűrön ke
vés hideg éterrel mossuk* 1-ermelés 3*5 ё /30 л>/ äJ 0,10 

Opi 142-144 C°*
14. / P-Plpekolinsavamid

3,93 S /15 mmól/ karbobenzozi-D-pipekolinsavamid 

75 ml metanolban 10 % Pd/G jelenlétében átáramoltatással
hidrogénezve, katalizátor kiszűrés, vákuumbepárlás, a mara
dékot éterrel eldörzsölvo szűrés és éteres mosás,
1,7 S /89,95 $/, h| 0,05-0,15, Op« 161-165 ű°, / <//£5 «

« +31Í 1° /c= 1 metanol/, CßH100 »2/126,16/.
15. / KarI;obenzoa:i-Ii-gluta.'ail-l-iilsztidi -S-prolinamld

10,73 g /25 mmél/ karbobenzoxi-Ii-glutamil-X-hisz- 

tidil-hidrazidot 200 ml dimetil-formamidban szusspendá- 

liink, a ssti-seperziét szarazjég-acatonnái állandó keverés 

nellett -20 G°-ra hűtjük* A szuszpenzióhoz csepegtetünk 

19,5 ml 4,1 n sósavas dioxánt, majd 3,75 ml t-butil- 

-nifrítet, közben a belső hőmérséklet nem emelkedhet*

A reakcióélegyet ugyanezen hőmérsékleten 2C-25 percig ke- 

vertetjük, ekkor sárgás oldat képződik# Az oldathoz hozzá- 

adagolunk 7 ml trietil-amint, majd 2,87 g /25 iáméi/
Ь—prolinemid 20 ml dimetil-formamidos szuszpenzióját*
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A hőmérséklet a beadagolások sorár -10 C° fölé neu emel
kedhet;. A beadagolás után állandó pH ellenérzés mellett 

további trietil-oiuiat csepegtetünk a reeüccióolegybe , amig 

az be nem áll pK«8-rc. iovábbi 1 érét kevertetjük -10 C'c-on, 

majd egy éjszakát állni hagyjuk hűtőszekrényben* A csapa
dekot kiszűrjük* a ditaetil-forraamicios oldatot vákuumban 

bepároljuk, a maradékot etilacstát alatt eldörssöljük* A 

nyersterméket szűrjük és mivel nem egységes, oszlopkromatog- 

ráfiés&n tisztítjuk* Ezt követően egységes, tiszta, higrosz- 

kófhos anyagot kapunk. Termelés 8,2 g /64 %/, й| 0,30 

r| 0,44
lő ./ KorbрЬепгох1-1»-я;lutami 1-Ti-hlsatxdl l-L -oipeuo linsavamlal 

10,78 g /25 mmél/ karbobenzoxi-b-glut arail-1-h.isz tidin- 

-hldrasiűot 200 ml dlmetil-formamidban szusspondálunk, a 

szuszpenziét seárazjég-acetónnal állandó keverés mellett 

-20 C°-*ra hütjük. A sauszpanzldhoz csepegtetünk 19,5 ml 
4,1 n sésavas dioxánt, majd 3,75 ml t.-butil-nitritet, köz
ben a hőmérséklet nem emelkedhet. A reakcióélegyet ugyane
zen a hőmérsékleten 20-25 percig kevertetjük, okkor sárgás 

oldat képződik« Az oldathoz hoazáadagolimk 7 ml trie ril-amint, 
majd 3,21 g /25 rmól/ b-pipokolinaavazűid 20 ml dimevil- 

formamidos szuszpcnaicját• A hőmérséklet a beadagolások

során -10 C° föle nem emelkedhet. A beadagolás után állan
dó pH ellenőrzés mellett további trietil-amint csepeg
tetünk a reakcióé le gybe, amíg tz be nem áll pH»» 8-ra#
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További 1 órát kevertetjük -10 C°-on, majd 1 éjszakát 

állni hagyjuk hűtőszekrényben. A csapadékot kiszűrjük, 

a dimetil-formamidoß oldatot vákuumban bepároljuk, a 

maradékot etilacetát alatt eldörzsöljük* A nyeretor- 

méket szűrjük, és mivel nem egységes, oszlopkromatog- 

ráíiásart tisztítjuk, krómatografálás után egységes, 
tiszta, higroszkópoa anyagot kapunk. Termelés 8,58 g /65 %J

RI °*10« 4
17./ Karbobenzoxi-b-alutamil-l-hlsztidil-D-pipekolinsavamidi 

5,39 g /12,5/ mmól / karbobenzoxi-b-glutamil-b-hisz- 

tidin-hidrazid 100 ml dimetil-formom!dban szuszpenőálva 

lehűtve -20 C°-ra. A szusapenzióhos 4,6 ml /37,5 mmél/
8,1 n.sóeavas dioxánt, majd 1,63 ml /13,7 mmél/ t-butil- 

-nitritet csepegtetünk közben a hőmérsékletet -15 0° 

alatt tartjuk. 20 perc keverés -10 C°-on, ekkor az oldat
hoz 3,5 ml abs. trietil-amint /25 írnél/ és 10 ml dimetil- 

formamidban 1,47 g /12, 5 mmól / D-pipekolinsavamidot és 

ismét 1,75 iái abs. trietil-amint /12,5 mraél/ adunk a 

reakcióélégyhez. Egy óra keverés -10 C°-on és egy éjjel 
állás +2 C°-os jégszekrényben. Szűrés, vákuunbepárlás, 
majd a maradékot etilacetátban eldörzsöltük. A nyers ter
méket kiszűrve oszlopkromatografáltuk kieselgél 0,063-0,2

/Merck/ oszlopon az 1. oldószerkeverékkel a fő terméket 

eluáltuk. Vakuumbepárlás, a maradékot vízben oldva derí
tés, vákuumbepárlás, viztelenités, éter alatt eldörzsölés,
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satires, éteres mosás, 2,76 g /42 %f* olvadáspont nincs,

Rf 0,1-0,15, e| 0,26 C25H33QcN7 /527,6 /.

13,/ Tfarhг.Ъопаori-I-glut am±I-Ii-Ilisatidil-L-2-pirrolineoetaavamid

5,32 g /12,5 ffimól/ karbobenzoxi-i-glutanil-L-hisztidin- 

-iiidraaid 100 ml dimetil-formamidban szuszpendálva és le
hűtve -20 C°~ra. A ezuszpenzióhoa 4,6 ml /37,5 rnmól/ 8,1 

n.sósavas diözént,majd 1,63 ml /13,7 umől/ t.-butil- 

ritritet csepegtetünk, közben a hőmérsékletet -15 C° alatt 

tartjuk# 20 perc -3.0 C°-on végzett keverést követően az 

oldathoz 3,5 ml örietil-aiaint /25 mmél/ és 2,85 g /12,5 rnmól/

^ *-butiloxikarbonil-b-2-pirrolidinecetsavamidból TPA kezelés
sel és a só trietil-aminos semlegesítését követő 10 ml-es 

dimetil-formemidos oldatát az Ь-2-pirrolidlneoetsavaraid- 

nak és ismét кЪ. 75 ml abs. trietil-amint /12,5 írnál/ adunk 

reakcióélégyhez. Egy éra keverés -10 C°-on és egy éjjel 
állás =2 C°-os jégszekrényben. Szűrés, vákuumbepárlás, 
majd 8 maradékot etllacetátban eldörzsöltük. A nyers ter
méket oszlopkromatográfiával tisztítottuk 2,35 g /35,766/, 

olvadáspont nincs, r| 0,25-0,35, h| 0,49, C25H33°6R7

/527,6/«
19./ T«-Qr atil-l-hia z tidl 1-It—proЗДпщцМ

5 g /16,28 mmol/ L-Orоti 1-L-iiieztidin-hidrazid 135 ml 
dimetil-formamidban szuszpendálva és lehűtve -20 G°-ra, 

majd keverés közben hozzáadva 5,99 ml /48,84 rnmól/ 8,1 n. 

sóaavas dioxán és csepegtetve 2,13 ml /17,91 rnmól/

a
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^butil-nitrit, miközben a hőmérsékletet **15 0° alatt 

tartottuk, 20 perc keverés -*10 Ö°-on, ekkor az oldat
hoz 4,56 ml /32,56 mmól/ ats. trietilaminí csepegtetünk 

és hozzáadunk 1,86 g /16,28 mmó'l/ L-prolin&midot 10 ml 
abß* dlmetil-foiiaamldban sauszpendálvn• További 2,28 ml 
/16,28 írnél/ abs. trietilamint csepegtetünk a reakciő- 

e légy heg és a pfí-t 8-ra élllt.juk. Sgy óra keverés -10 Cc-on 

és egy éjjel állás +2 C°-os hűtőszekrényben• Szűrés, 
váktwJaoepárlás,maJd a maradékot: etiiacetátban megszilárdí
tottuk. 4 nyerstermékből /4*3 g, 71#/ 2 g-os oszlopkromtog- 

ráfiásan tisztítottuk karbonimetlloelluléz 23 és 52 1:1 

arányú ke Törőkével. Eluáláe 0,005-t 61 0,1 mólos ajmnőnium- 

acetáital /pH 5/. A főt érmékét liofilázáltuk * majd további 
kétszeri liofllizálás ionmentes vízből. 860 mg tiszta 

termék. 0,05-0,15, 0,05-0,15 Ы/*5

Olvadáspont nincs ^ió“15^?°4 /263,38/* Savas hidrolízist 

kővetően a standard melletti kvalitatív amiiiosavellenorzes 

ere dménye me gfelelő.

Őrt: 0,30 

Kist 1,00 

Pro: 0,96
20,/ L-Orоtil-l-higstidil-b-pipekolinsavamigs

5 g /16,28 mmól/ 1-orоtil-Ь-Мsztidin-hidrazid 135 ml 
dimetil-formamidban szuszpendálva és lehűtve -20 C°-ra, 

majd keverés közben hozzáadva 5,99 ml /48,84 sírnál/ 8,1

29 /С= 1 víz/25Г Ф*
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n.sósavae dioxán és csepegtetve 2,13 xnl /17*91 шш51/
*

trbutil-ritrlt, miközben a hőmérsékletet -15 C°alatt 

tartottuk. 20 perc keverés -10 C°-on#ekkor a к oldathoz 

4,56 ml /32,56 irmai/ abs. tríetil-аmint csepegtetünk 

és hozzáadunk 2,05 g b~pipekolinsavarnidot /16,28 rrmól/

10 ml abs. dimetll-f oraomidben* További 2,28 ral 
/16*28 mmél/ aba.trlet11—amint csepegtetünk a reakcié- 

elegyhez ás a pH-t 8-re állítjuk* Egy éra keverés -10 C°- 

on és egy éjjel állás +2 C°-os jégszekrényben* Szűrés, 
vákuumbepárlás9 maja a maradékot etilacetátban megszi
lárdítottuk* A nyerstermékből /4*6 g 73*S % / 1,3 g-t 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk ka.rboximetilcel3.u- 

102-23 és 52 1*1 arányú keverékével* Bluáláe 0,005-től 
ü,l iüőloa aariióaiumacetáttal /pH 5/. A főterméket liofili- 

záltuk, majd további kétszeri liofilizáláo ionmentes 

vízből* 820 mg tiszta texmiék. 0,05-0,15 b| 0,05-0,15 

/о//jp = -19ll /c=l viz/. Olvadáspont nincs*

^17%7^7°4 /383*38/# Savas hidrolízist követően a stan
dard melletti kvalitatív aminosavellenőrzés eredménye
megfelelő*

Őrt* 0,90 

Hles 1,00 

Pipi 0,94
21,/ T.-örotiI-I-hlsatic^il-b-pipekolinaovárnia

Az előző leírás sztár int ugyanazon mennyiségekkel 
dolgozva. A 4,1 g /65*0 %j nyerstermék* amelyből 1,3 g 

a fentiek szerint oozlopkromatografálva és feldolgozva.
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795 тж tirr.tR termék, r| 0,05-0,15, Rj 0,0f>-0,15

/eó/Jp — +13,5

^17^17^7^4 /383t38/* bavae Hidrolízist követően a 

standard melletti kvalitatív anilnoaavellenőreóe ered
ményi megfelelő# Orti 0*91

Hist 1*00 

Pipi 0,96
22#/ j.—сI'g 111-J.-hllz tIli 1-1-2-pÍrx о lidineoe tsavamid

As előző leirác szerint ugyanazon mennyiségekkel 
dolgozva. A 4,2 g /67*41 %/ nyerstermék, amelyből 1,3 g 

a fentiek szerint oszlopkxómatografálva és feldolgozva 

802 mg tiszta termék, r| 0,05-0,15 r| 0,05-0,15,
/ ‘//f * ~l°/c=* 1 viz/. Olvadáspont nincs.

^17%7^7°4 /333,3£/* Savas hidrolízist követően a 

standard melletti kvalitatív aminosav ellenőrzés ered
ménye megfelelő. Orti 0,30

Hist 1,00 

Pros 0,91
23./ L-pir суД u t ami 1-1—ki ezt lciil-L -pro linaraid:

1,72 g /3,35 r.unól/ kar bot er. z oni-i -glut ami I-b-hi a z- 

tidil-i^prollnaaidot oldunk 40 ml jégecetben és az ol
daton Pd/C katalizátor jelenlétében hidrogént buborékol-

tatunk át. A hidrogecolizist vékonyrátcgkromatográfiáean 

követjük, amelynek befejeződése után az ecetesvas oldatot 

fél órán át 60 C°-on tartjuk, majd vákuumban bepároljuk.

+ ^
** /o=l viz/, olvadáspont nincs*
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A maradékot vízben oldjuk, az oldatot bepároljuk, Ismét 
oldjuk kb. 50 ml vízben és Bowox 2 gyantával szűrön, 
szívatás nélkül OH-ciklusban ioncserét végzünk. Az ol
datot vákuumban bepároljuk, a maradékot víztelenítjtlk 

többszöri etanol-benzoles ssáraera pár lássál* A maradé
kot éter alatt eldörzsöljük, és a szennyezett nyerstermé
ket оздХоркгómat©gráfiával tisztítjuk* Éteres eldörzsö- 

lést követően egységes, higroszkópos terméket kapunk* 

Terme lé в 900 mg /74 %/ R^ 0,44, R^ 0,05 / °i=-64°

/с=1 viz/.
24./ b-pirpg.lutanil-Ii-hisstidil-b-pipekolinsavaAid

1,76 g /3,35 mmél/ karbobenzoxi-b-gluterail-hlszti«* 

dil-Ii-pipekolinsavamidot oldunk 40 ml jégécetben és az 

oldaton 10 %-e? Pd/C katalizátor jelenlétében hidrogént 

buborékolta tunk át. A iiidrogenoliziet vékonyrétegkromn- 

tográfiásan követjük, amelynek befejeződése után ez ecet- 

savas oldatot fel órán át 60 C°-on tartjuk, majd vákuum-* 

ban bepároljuk* A maradékot vízben oldjuk, az oldatot be
párol juk, ismét oldjuk kb. 50 ml vízben és Dowex 2 gyan
tával szűrön, szivatás aélkü.1 ŰH-ciklusban ioncserét 

végzünk. Az oldatot vákuumban bepároljuk, a maradékot 
víztelenítjük többszöri etanol-benzolos szárazra párláa- 

eal* A maradékot éter alett eldörzsöljük ás a szennye
zett nyersterméket oszlopkrómat©gráfiával tisztítjuk* 

Éteres eldörzsölést követően egységes, iiigroszképoe 

terméket kapunk* Termelés 320 mg /7б,5 %/ r| 0,29

Rl 0,15, / */%? 52°/c-l víz/St <m
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Amiroaav-enalizis» Glu» 1,0 Hiss 0,9 

2t>»/ n-piro> uutarai i-l-nisatxdil-d-pxpekolinaavamld t

2,63 g /5 mmol/ imroobenzoxi-b-glutaxall-l-iiisztidil- 

«3}—pipeKolinsavaiüid 30 ml jégecetben 10 'м>а Pci/0 kata
lizátor jelenlétében nidrálva# Katalizátor kiszűrés, az 

ecetsavas oldatot forr alva 60-70 C°~on 30 perei/?, majd 

vákuttmbopár las • A mar ad cíicot vízben oldva bov/ez 2 0H-cik— 

lusbaa levő ioncserélőn ioncserélve vakuumbepárlas, víz
telenítés* A maradékot éter alatt eidörzsölve nyers termék* 

Aa utóbbit oszlopkromatografáltuk kieseigéi 0,063-0,2 

/Merck/ oszlopon, eluáiás a 6* oldószerkeverékkel. A fő 

termékei eiuáltuk, vákuuiabepárlás, vizes oldás és derítés* 

Vakuumoepárlás, éteres eiaörzsöiés, szűrés, vákuumban 

aaáritás

bf 0,30 /•//p"' =* +16+ io /с= 1 viz/ б!7я24°4®7

/390,430/, savas hidrolízist kővetően a standard melletti 
kvalitatív aminоsav ellenőrzés eredménye megfelelő*

Elei 1,00 Fipt 0,96
26*/ l-'.rtro. ,iu ucmil-Ii-Msz tldil: -L-g-ulrrоiidínecetsavaraid

2,1 & /4 suaől/ karbobenzo2i.-b-glutamil—b-iiisztidil— 

-b-2~pirbolicinecetcaTaiiiid 40 ml jégecetben 10 %~oa Pd/C 

katalizátor jelenlétében hidráivá. Katalizátor kiszűrést 

ecetsavas oldatot forralva 60-70 C°-on 30 percig, 

majd válruumbepárlás. reldolgozáa és oszloptofomatografá- 

lás tisztítás 61c mg /56 $5/, olvadáspont nincs,

KJ 0,05-0,1 Щ 0,44 / =* - 24- 1° /c*»l metanol/*

c17ií2404K7 /390,433/. Sav'as hidrolízist követően n

Pip: 1,05

* 704 mg /51 %/, olvadáspont nincs, Rj 0,05-0,15

Gin* 1,03

) az
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standard melletti kvalitatív aminosavsllenőrzés eredménye 

megfelelő. Glu: 0,97 Hiss 1,00 HP ot 0,91 

27./ Karbcbcnsoni-l^leucin /105/
28»/ Glioln-Bietilóaator-iiidi’oklorid /106/
29. / líarbobonzorl-l-leucil-glicin-metllószter

21,3 g /80 imól/ karbobenzoxi-b-leucint oldunk 60 ml 
kloroformban, máj d hozzáadunk 10 ml lí-me ti 1-eiox f о lint és 

5?05 ml klórszénsav-izobutiléeztort» Az oldatot -15 C°-on 

5 percig keverhetjük, ekkor elkészül a vegyesanhldrid. 

Párhuzamosan 10 g /80 шю 1/ glicin-metileszter-hidroklo- 

ridot feloldunk 20 ml koroformban, lehűtjük -15 C°-ra, 

hozzáadunk 3,88 ml /80 minél/ IT-metil-snorf olint. A hozzá
adást követően egy percen belül ezt az oldatot hozzáad
juk a vegyesanhidridhez. Egy órát kevertetjük - 15 C°-on 

és egy órát szobahőmérsékleten» A klóroformos oldatot 

vákuumban bepároljuk, a maradékot oldjuk etilacetátban, 

majd újra bepároljuk» A maradékot ismét feloldjuk etil
acetátban és mossuk 10 %-os sósavval, vízzel, 5 %-os 

HaHOO^oldattal, vizzel» Az oldatot Ia2S0^-on szárítjuk 

majd bepároljuk. A maradékot etilacetát-petroléter 

elégyből kristályosítjuk» Termelés 24 g /85 %/ Opi 91-92 C0»
30. / Karbobenzomi-I-leucil-glicinamidi

23,6 g /70 ramól/ karbobenzoxi-I«-leucll-glicin-metil- 

észte.rt feloldunk 250 ml metanolban, és az oldatot 0 C°- 

ra hütjük» Állandó keverés mellett 0 C°-on ammóniát
vezetünk az oldatba 2 órán keresztül. Ezután a lombikot

. -

jól le zárjuk, lekötözzük és fülke alatt hagyjuk felmeié
ig &

&gedni. ■ к



«* í>Q —

Ezt követően kevertetjük néhány óráig, majd állni hagyjuk 

3 napig. As oldatot szárazra pároljuk ás etanol-petrol- 

éterből kristályosítjuk, Termelés 21,В g /96,5 %/

Op* 88-90 C°.
31,/ Karbobensoyi-Ii-prolil-b-louoil-glicínainld

5,3 g /20 mmól/ karbobenzoxi-b-leucil-glicinamidot 

oldunk 75 ml metanolban ás a? oldaton 10 5á~os Pd/C kata- 

liaátor jelenlétében hidrogént buborékoltatunk át. A 

hidrogenolisist kromatográfiásan követjük, amelynek befe
jeződése után a metanolos oldatot bepároljuk, a maradékot 
éterrel eldörzsöljük. 4,98 g /20 mmol/ karbobenzori-Ir- 

-prolint oldunk 30 ml kloroformban, és az oldathoz 2,22 ml 
ll-metil-morfolint adunk, majd szárézjég-acetonban állandó 

keverés mellett -20 C°-ra hütjük le. 2,6 ml /20 mmél/ 
klórszénsev-izo-butilészter csepegtetünk az oldathoz 

olyan ütemben, hogy a hőmérséklet ne emelkedjen. 5 percig 

ezen a hőmérsékleten keverjük, majd az I-leueil-glieinamid 

30 ml kloroformmal készült, lehűtött szuozpenzióját az 

oldatba adagoljuk, miközben a hőmérséklet -15 C°fölé nem 

emelkedhet. Egy éra keverés -10 C°-on és 2 óra szoba- 

hőmérsékleten. A reakcióélegyet egy éjszakán át hűtő
szekrényben állni hagyjuk. A képződött sót kiszűrjük, a

kloroformos oldatot vákuumban bepároljuk, a maradékot 
etilacetátban vesszük fel, az etilacetátos oldatot mos

suk n HCS-al, n HaHCOo oldattal, és többször vizzel.
Az oldatot száritjuk és vákuumban szárazra pároljuk.
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A maradékot éter alatt kristályosítja. Egységes tormá
két kopunk. Termelés 6,9 g /77 %/ R* = 0,65 Oos 160-162 C°

/ *t f -
.32 */ rbobonzoxi-b-pipekoli 1-b-leuci 1-glicinamid

6,3 g /20 mmól/ karbobenzoxi-b-leucil-glicinaraidot 

oldunk 75 ml metanolban és az oldaton 10 %-os Pd/C kata
lizátor jelenlétében hidrogént buborékoltatunk át. A 

hidrogenolizist kromatográfiásan követjük, amelynek befe
jeződése után a metanolos oldatot bepároljuk, a maradé
kot éterrel eldörzoöljük. 5*26 g /20 mmól/ karbobenzoxi- 

-I-pip®kolinsavat oldunk 30 ml kloroformban és az oldat
hoz 2,22 ml Ж-metil-morfolint adunk, majd szárazjég- 

acetonban állandó keverés mellett -20 C°-ra hütjük le.
2,6 ml /20 írnél/ klórazénsav-izo-butilésztart osepeg- 

tetünk az oldathoz olyan ütemben, hogy a hőmérséklet ne 

emelkedjen. 5 percig ezen a hőmérsékleten keverjük, majd 

az b-leucil-gliclnamid 30 ml kloroformmal készült, lehű
tött szusspenzióját az oldatba adagoljuk, miközben a hő
mérséklet - 15 C°fölé nem emelkedhet. 1 óra keverés -10 C°- 

on és 2 óra szobahőmérsékleten. Egy éjjelen át a reakció- 

elegyet hűtőszekrényben állni hagyjuk. A képződött sót 

kiszűrjük, a kloroformos oldatot vákuumban bepároljuk, a 

maradékot etilacetátban vesszük fel, az etilacetátos

/c= 1, dimetil-formamid/.

oldatot mossuk n HCl-al, n HaHCO^-al és többször vízzel. 

A maradékot éter alatt kristályosítjuk. Egységes termé
ket kapunk, termelés 6,91 g /80 Я rJ 0,7 Op« 146-148 C°. 

/ óé/ Jp * -48° /c=l, dimetil-formamid/«

Ьеш 1,15 Pip* 1*0Aminosav-analizisi Gly* 1,0



*> 62 —

33*/ yprbobengoxi—D-pipekolil-b-leuoil-glicinamid
Azonos mennyiségekből e 32-höz hasonlóan kée2itet

tük* Kristályisfcáe éter alatt. Egységes termék. Termelés 

6,8 g /78 %/, aj 0,7, Op; 144-145 C°, / ^/^= +1,6°
/c,-l, dimetll-Гсгmamid/ .
Amino sav-ane1izis * Gly* 1,0 beu* 1,1 Pip* 1,1
34 ./ Ksrbobenzoxi-b-2-pirrolidinecets8.v-Ii-leucil-glicipainid

Fele mennyiségekből a 32-hoz hasonlóan készítettük. 

Kristályosítás éter alatt. Egységes termék. Termelés 3,45 g 

/80 $/, Rj 0,65, Op: 138-140 C°, / <//jp » -770 /c»l, dinié-
til-formamid/ •
35./ b-pruIll-h-Ieuuii-Rlioinumid

8,36 S /20 wmól/ karbobenzoxi-b-prolil-L-leueil- 

-glicinamidot oldunk 85 ml dimetil-f ormomidbíin és az ol
daton hidrogént buborékoltatunk át 10 %-oa Pu/C katali
zátor jeleniétehén. A reakció előrehaladását vékonyráteg- 

kromutográl'iásan követjük. A hidrogenoliais befejeződé
be után a kaializártot kiszűrjük, az oldatot vákuumban 

bepároljuk. A maradékot vízben oldjuk, és u hig oldatot 

1)Ov7QX~2 OH- ciklusban levő ioncserélő gyantán engedjük 

kora02tdl. A vizes oldatot osontszenezés után vákuumban 

bspároljuk, a maradékot víztelenítés céljából többször 

kezeljük etanol-benzol keverékével. A maradékot éter alatt 

eldörzsöljük. Egységes terméket kapunk. Termelés 5»25 g 

/89 $/> R| 0,31 h| 0,20 Op: 162 C°, / ^/g5 = -56°/ о»1 1ЖР/
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Зб»/ т.-рТ y.eknl ~ 1 ~Т. -1< >'. • с.г. 1—ü II clnaiX.d

8,b5 ß /20 caLŐl/ kar be benz ozi -L-P ipe к öli 1-ii-laucil— 

-glioinaioidot delimit 85 ml dimeti 1-formamidbun és az 

oldaton hidrogént bub orók оItatunk át 10 й-os Pd/0 kata
lizátor jelenlétében. A reakció előrehaladását vékonyráteg- 

krómatográfiáean követjük* A hidrálás befejezése után 

a katalizátort kiszűrjük, cus oldatot vdkuuiaban pároljuk.
A maradékot vízben oldjuk én a big oldatot Dowex-2 OH»» 

ciklusban levő ioncserélő gyantán engedjük koroaztül*
A vizes oldatot csont szene zó a után vákuumban bepárolj ulc, 
a maradékot víztelenítés céljából többször kezeljük eta- 

nol-benzol keverékével. A maradékot éter alatt eldörzsöl
jük. Egységes terméket kapunk. Termelés 5,34 g /90 #/,

0,3 r| 0,22 Opí 164-165 Ű°, /с//**5 = -44° /c=l, JDMF/ 
Arainosav-analizis* Glyí 1,0 leu: 1,1 Pipi 0,95

37*/ PspíSEüLa,1.1.Дfll1r.jjlJS<lEtJíáü
Azonos mennyiságból a 36-hoz hasonlóan készítettük* 

Egységes termék* *eпаеlés 5,2 g /87 %/, r| 0,30 r| 0,22 

Opí 164-166 C°, /o//|*5« +8° /с«1, ШПР/ *
38./ T.-S-plrrolidlneceteav-Ii-leticil-dicinomlá

Azonos mennyiségbél а 36-hoz hasonlóan készítettük* 

Egységes termék. Termelés 5,0 g /34 %/, R^ 0,30 r| 0,22

Opí 158-160 C° / ^/jj5 „ _£0o /ű=it HMF/.

5
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1, / Alkalmas szintézis utakat dolgoztunk ki a TKH, TRH
analógoK, Mii1 és Mii' analógok szintézisére,

2, / Elkészítettük а Ш-1 /pGiu-His-Pro-Шр/ és 7 szer
kezeti analógját, amelynek során optikailag aktiv 

formában alkalmaztunk nnem természetes'* aminoaava- 

kat, nevezetesen b-pipekolinsavat, D-pipekolinsevat, 
L-homoprolint, /Ь-2-pirrolidinecetsav/ és Ь-orotsavat,

3, / Szintetizáltuk a MIF-et /L-Pro-Iteu-Gly-KHp/ és 3
szerkezeti analógját, amelynek során L-pipekolinsa- 

vat, D-pipfakolinaavat és b-homoprolint /Ь-2-pirroli- 

dinecetsav / használtunk,
4, / A nyerstermékeket szilikagél oszlopkromatográfiával

tisztítottuk, A tisztaságot ismert módszerekkel ellen
őriztük,

5, / Az elkészített peptidek biológiai vizsgálata részben
megtörtént, részben folyamatban van,

6*/ А ШИ. analógok esetében kémiai szerkezet- biológiai 
hatás összefüggéseket állapítottunk raeg. Az analógok 

kézül 3 Ígéretes specifikus, központi idegrendszert 

előnyösen befolyásoló hatással rendelkezik, amelyek 

vizsgálata tovább folyik.
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Badton szeretnék köszönetét mondani Dr. Kovács Kálmán 

egyetemi tanárnak, a SZÖTE Orvosi Vegytani Intézet Vezető
jének, dr. Tóth Sándornak, a Kiskunfélegyháza Városi Tanács 

Kórbáz-.-andeloinfcézát Igazgató főorvosának és dr* Bodor 

Ferencnek a Kiskunfélegyháza Városi Tanács Kórliáe-Rendelő- 

íntézöt baboratórium osztályvezető főorvosának, hogy 

lehetővé tették doktori disszertációm elkészítését#

Köszönetét mondeks
Dr# Baláspiri bajos egyetemi docensnek, témavezetőmnek 

éz munkatársainak a gyakorlati és elméleti munkában 

nyújtott segítségükért ;
Ferenczi Richard vegyésztechnikusnak, az aminosav analí
zisekért j
A Kőbányai gyógyszerárugyárnak és a S202E Kórélettani 
Intézetének a biológiai vizsgálatokért.

\

■v

1

\
\\
\

I

i

\



• ób *•

R О V I D I T & 3 iS К

A dlsezertacidban alkalmazott, a peptldkémiában általáno- 

haoznált rövidítések*ssn
terc*-bntllori-fcarbonil- 

bcíiBil-oxi-karbonil-* karbobeiisoxl** 

dinitro-fanil

BOO-

Z-

-ШР
-Kbh mc t ori-be я zb.id r 11

triklór-fenilészter 

pentaklőr-fenilésztár 

pentafluor-fenileazter 

glicin
hisztidin

-CTCP

-OFCP
«OPFP

31y
E13

laueInlen
prolin
piroglutaminaav
y&ohouioprоlin , 2-pirrolidine ce tsav

pipekolinsav
orotsav
2i-etoxikarb&nil-2-eto2;l~l, 2-dlh.idrokinoliii 

diciklohe xil-karbodiimiá

Pro

pGltt
HPro

P±P
Őrt
BEDQ
PCI

dlmetll-formsübldIMF
dÍmetil-а zulfoxidIMSO
trifluor-* ecet savTFA

i\tetrahldro-furánTHF , ь
\trietil~amin

intraperitoneálisan
A

ÍV. intraventrikulárisan
. V

\ \\u
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I К О В Л SOM Л 2 ÉRTEKEZÉS 
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ijJomúJiJb KzZrr-ánnxnr;

^onoe fouzocnra, Dr, Raiáapiri Lajos, I’r, Bodor 

Ferenc, Dr. Kovács Kálmán*
д i'tiyreotropin Releasing Hormon /TRü/, a radioaktiv 

i'Rü об analóg vegyül©telnek előállítása, tisztítása 

és biológiai vizsgálata
Rács-Kiskun megyei Or/ősi Évkönyv 1980-81.
SI*Fökete, iá. Várszegi, íiy, Telegdy, Za,Csapó, L• 
Baláspiri and, K, Kovácsi
Hie effect of protected TRH and ÜEH analogues on 

monoamine concents of different brain areas in rats 

Third Congress of tue Hungarian Pharmacological 
Society, 451-461 Budapest, 1373.
M*Várszegi, H, Fekete, Za, Csapó, L,Baláspirif К, 

Kovács and Gy, Telegdya
Effects of ТНК and some analogues on rat brain 

transmitter contents following intru cereorоventri

cular* administration lieuroendoorinology Letters,
1/2. 63-68, 1579.

Tiiroiiáffms еьоа:;&:ок

dtmoo Z suа й,: nne i

TRH és M5H-BIF előállítására kidolgozott szintézisek, 

eljárások
JATE Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, 1975.

a./

W

2j

3./

w
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2./ Csapó Zsuzsanna;
Néhány egyszerűbb «Releasing-Hormon " nemfehérje- 

alkotó aminoeuvakat tartalmazó analógjának szintézise 

tudományos Diákköri Konferencia# Szeged# 1976« 

3#/ Csapó Zsuzsannát
Néhány egyszerűbb "Releasing-Hormon "nemfehérjealkotó 

aminosavat tartalmazó analógjának szintézise és vizs
gálata
tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, Kazinc

barcika, 1977*
auzsanrta, Dr* Baláspiri Rajos, Dr. Bodor Ferenc# 

Dr* Kovács Kálmán*
TRii és radiofektiv CDRH, valamint analóg vegytiletelnek 

előállítása, tisztítása# biológiai vizsgálata 

Rács-Kiskun megyei Orvos-Gyógyszerész Napok, Kiskun
félegyháza, 1978*

b./ Mátyás Fekete, ^ária Varszegi, Gyula Telegdy# Zsuzsanna 

Csapó. Rajos Baláspiri, Kálmán Kovács*
Effect of TRH and TRH analogues on brain transmitter 

level and pituitary-adrenal function in rats 

Symposium on Biosynthesis, Structure and Function of 
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