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Székelyhidi Zsolt  Doktori értekezés tézisei 

1. Bevezetés 

 

 Az onkogének és tumor-szupresszor gének együttműködése és a jeltovábbítási 
mechanizmusok zavarának koncepciója alapvetően új irányt adott a rák gyógyszeres 
kezelésének megközelítésében. Az új kutatási koncepció az onkogének és a növekedési 
faktorok által létrehozott hibás, illetve felerősödött jelek, a mimikált kommunikáció 
gátlását célozta meg. Ugyanakkor ma már az is egyértelmű, hogy terápiás szempontból 
nem elegendő a sejtosztódás gátlását elérni, a tumorsejteket el kell pusztítani. A legújabb 
eredmények bebizonyították hogy a tumorsejtek szelektíven elpusztíthatók az apoptózis 
illetve a programozott sejthalál indukálása révén, ami szoros összefüggésben van 
bizonyos proteinkináz enzimek gátlásával. Az extracelluláris jelre adott sejtválasz 
kialakulásának molekuláris mechanizmusában alapvető szerepet játszik a reverzibilis 
fehérjefoszforiláció, amelyet proteinkinázok hoznak létre és foszfoprotein-foszfatázok 
szüntetnek meg. A fehérjék foszforilációja során megváltozik a fehérjék szerkezete, 
amelynek következtében növekszik vagy csökken a fehérjék aktivitása, ezáltal ez a 
folyamat a sejt működésének fontos szabályozó mechanizmusa. A sejtfelszíni 
receptorokon keresztül érkező jelek különböző fehérje foszforilációs kaszkádok 
közvetítésével jutnak el a sejtmagba, így nem meglepő, hogy az onkogének legtöbbje 
proteinkinázokat kódol. 
 
 Ma körülbelül 5–600 humán kinázt ismerünk, amelyek nemcsak számos 
daganatos elváltozás, hanem igen sok vírusos és gyulladásos betegség terápiás 
célpontjaként szerepelnek. A modern gyógyszerkutatás főleg olyan gyógyszerek 
kifejlesztésére irányul, amelyek specifikus jelátviteli mechanizmusokra hatnak. Miután a 
folyamatos sejtosztódási jelet generáló onkogének és növekedési faktor receptorok, 
valamint a vírusos és gyulladásos betegségek közvetítőinek jelenetős része proteinkináz 
ezért a figyelem elsősorban ezek gátlására irányult. Az utóbbi években világszerte igen 
intenzív kutatások folynak a sejtmembránon áthatolni képes kismolekulájú, illetve 
"peptidomimetikus" proteinkináz gátlók előállítása céljából. 
 Mivel a legújabb kismolekulájú kináz enzim gátlók szakirodalmaiban igen sok 
öttagú heterociklusos vázat — azon belül is pirazolt, vagy tiofént — tartalmazó vegyület 
szerepel, ezért figyelmünk ezen vegyületcsaládba tartozó származékok és ezekkel 
kondenzált vegyületek előállítására és különböző biológiai célmolekulákon történő 
vizsgálatára irányult. 
 

2. Célkitűzések 
 
 Doktoranduszi munkám során újfajta gyógyszerhatóanyag kutatási munkában 
vettem részt, melynek során a szakirodalomban ismert nagy aktivitású kináz gátló 
vezérmolekulákat állítottam elő a célmolekula validálása céljából. Vezérmolekuláknak 
azokat a hatóanyag molekulákat tekintjük, amelyek IC50 < 1 µM értékkel gátolnak egy 
adott validált célmolekulát, vagy IC50 < 10 µM értékkel gátolják egy adott 
tumorsejtvonal növekedését. Ezen vegyületeket kutatócsoportunk új célmolekulákon, 
valamint EGF-RTK enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid karcinóma 
sejtvonalon vizsgálta. Az új biológiai aktivitással rendelkező vegyületek köré 
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szabadalmaztatható szerkezetekből álló fókuszált  vegyülettárakat szintetizáltam — a 
gyógyszerhatóanyagtól elvárt ADME paraméterek és az irodalmilag ismert szerkezet-
hatás összefüggések figyelembevételével — és kutatócsoportunk vizsgálta ezen 
származékok biológiai profilját. Fókuszált vegyülettár alatt azt az 5-10 darab 
molekulából álló vegyületcsoportot értjük, melynek tagjai szerkezetileg hasonlítanak az 
adott vezérmolekulához. Szubsztituenseket változtatva, esetleg új molekularész 
bevezetésével, illetve bizonyos molekularész megváltoztatásával hatékonyabb biológiai 
aktivitású valamint a szakirodalomban eddig nem ismert, szabadalmaztatható szerkezetű 
vegyületek állíthatók elő. Ezeket a származékokat biológiai vizsgálatoknak alávetve 
potenciális új gyógyszerhatóanyag-jelöltekhez juthatunk. 
 
Munkám során célul tűztem ki: 
1. szakirodalomban ismert, legaktívabb p38 MAP kináz gátló pirazolilkarbamid és 
proteinkináz C (PKC) gátló tertiofén vezérmolekulák előállítását, a célmolekula 
validálása céljából, 
2. ezen vegyületek inhibíciós aktivitásának vizsgálatát új célmolekulákon, illetve A431 
tumorsejtvonalon, 
3. új biológiai aktivitással rendelkező vezérmolekulák köré fókuszált vegyülettárak 
előállítását, 
4. fókuszált vegyülettárak új célmolekulán történő biológiai vizsgálatát. 
 

3. Eredmények 
 

3.1. Fókuszált vegyülettárak előállítása a pirazolilkarbamid szerkezet köré 
 Az előállított szakirodalomban ismert p38 gátló pirazolilkarbamid 
vezérmolekulákat számos célmolekulán tesztelve azt találtuk, hogy két származéknak 
kiváló RIP kináz (Receptor Interacting Protein Kinase) gátló hatása van (1. Ábra). 
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1. BIRB 796, RIP IC50=0,50 µM 2. RIP IC50=0,11 µM 

1. Ábra. RIP-kináz gátló hatású pirazolilkarbamid vezérmolukulák 
 
 Célkitűzésünk az ismert proteintirozin kináz inhibitorok részstruktúráinak 
kombinációjával előállítható vegyületekből álló vegyülettárak kialakítása volt. 
Figyelmünk főként a karbamid kötés, a pirazolon lévő fenil csoport, valamint a karbamid 
kötés másik oldalán lévő fenil rész megváltoztatására irányult (2. Ábra). 
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2. Ábra. Pirazolilkarbamid szerkezet megváltoztatása 

 
 A szakirodalomban ismert vegyületek összehasonlításából egy leegyszerűsített 
modellt alkottunk: az inhibitorok nagy részében két eltérően szubsztituált aromás 
molekularészt eltérő hosszúságú csoport (linker) köt össze, mint pl.: tirfosztinokban 
(AG494, AG555, AG825 stb.) stilbénekben (piceatannol) vagy a fenilhidrazonoknál. A 
már ismert protein kináz gátlószerek szerkezetének összehasonlítása rámutatott arra, 
hogy az összekötő csoport lehet flexibilis vagy merev (pl. aromásváz), lehet gyűrűs, 
illetve szubsztituált vagy szubsztituálatlan lánc. A megfelelő reagensek kiválasztásához, 
az optimális méret és a farmakofór csoportok orientációjának feltérképezéséhez az 
előállított vegyületekben mindkét aromás szubsztituenst illetve az összekötő csoport 
hosszát és flexibilitását is változtattuk. 
 
3.1.1. Pirazolilbenzamidok előállítása: 
 Az előzőleg említett megfontolások alapján a pirazolilkarbamid karbamid 
csoportját egy NH csoporttal rövidítettük meg, így kémiailag könnyen megvalósítható 
acilezéssel pirazolilbenzamid-származékokat állítottunk elő. Az így előállított vegyületek 
szerkezete hasonlóságot mutat a Leflunomid szerkezetével, amely egy ismert, számos 
tirozinkináz teszten sikeres gátlószerként szerepelt, gyulladáscsökkentő hatóanyag. Az 
aminopirazolok amin csoportjának acilezését szobahőmérsékleten piridinben (mint 
oldószer és bázis) hajtottuk végre (3. Ábra). 
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3. Ábra. Pirazolilbenzamidok előállítása 

 
 Ezen vegyületek RIP kináz gátlás vizsgálatai szerint a pirazolgyűrűn 4-metil-
szulfonil csoportot tartalmazó származékok igen jó inhibíciós hatást értek el, valamint a 
metil és a 4-metoxifenil analógok is jó gátló hatást mutattak. Emellett megfigyelhető, 
hogy a 3- és a 4-nitrofenil származékok csak kis mértékben gátolták a RIP kináz 
aktivitását. 
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3.1.2. Benzilidén-pirazolil-oxámsav-hidrazid származékok előállítása 
 Egy 1998-ben megjelent szabadalom szerint, egyes fenilamino-ecetsavhidrazid 
származékoknak igen magas tumorsejt növekedés és enzimgátló aktivitása van, valamint 
ismert ezen származékok aktív neurogén gyulladásgátló hatása is. Ezért logikus 
elgondolásnak tűnt, hogy az eddig előállított aminopirazolokat klór-oxálsav-etilészterrel 
reagáltatva, majd ezeket benzilidén-pirazolil-oxámsav-hidraziddá alakítva, hasonló 
szerkezetű származékokat állítsunk elő, hiszen gyulladásgátló és RIP kináz gátló hatás 
tételezhető fel ezen molekulacsalád tagjairól (4. Ábra). Ezen vegyületeket RIP kináz 
gátlás teszten vizsgálva azt találtuk, hogy a szimmetrikus, illetve az oxámsav-hidrazid 
származékok (3–4) kitűnő inhibíciós hatással rendelkeznek, viszont a várakozásokkal 
ellentétben a benzilidén-pirazolil-oxámsav-hidrazid származékoknak nem volt RIP kináz 
gátló hatása. 
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4. Ábra. Szakirodalomban ismert neurogén gyulladásgátló hatású fenilamino-oxo-

ecetsavhidrazid származékok; előállított, irodalomban ismeretlen pirazoliloxámsav és 
benzilidén-pirazolil-oxámsav-hidrazid származékok 

 
3.1.3. Kondenzált pirazolszármazékok előállítása: 

 Mivel a pirazolilkarbamidok szerkezetének „3D in silico” vizsgálatai azt 
mutatták, hogy a pirazolgyűrű és a karbamid rész egy síkban, planárisan helyezkedik el, 
ezért jó ötletnek tűnt a karbamid csoportot mimikálva, planáris elhelyezkedésű gyűrűzárt 
pirazolo[3,4-b]pirazin és (imidazo[4,5-c]pirazol-5-il)-amin származékokat előállítani (5. 
Ábra). 
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5. Ábra. Pirazolo[3,4-b]pirazin és (imidazo[4,5-c]pirazol-5-il)-amin származékok 

 

 Ezen két vegyületcsoport kulcsintermedierje a 4,5-diaminopirazol, amelyet  a 
kereskedelemben nem kapható aminopirazolok előállítása után a pirazolgyűrű 4-es 
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szénatomját etil-nitrittel nitrozálva, majd a nitrozo csoportot ón-kloriddal redukálva 
készítettünk. A 4,5-diaminopirazol intermediereket dioxovegyületekkel kondenzáltatva 
pirazolo[3,4-b]pirazin származékokat állítottunk elő. Az így előállított pirazolo[3,4-
b]pirazin szerkezethez tartozó vegyületek farmakológiai vizsgálata a szakirodalom 
szerint még nem történt meg. Ezen vegyületcsalád néhány tagja gombaölő és 
parazitaellenes hatóanyagként ismert. Az általunk szintetizált analógok biológiai 
vizsgálata folyamatban van. 
 A 4,5-diaminopirazol kulcsintermediereket kereskedelemben kapható 
izocianátokkal regioszelektíven acilezve állítottuk elő az 5-amino-4-
pirazolilkarbamidokat, majd foszforoxikloridos gyűrűzárással jutottunk a 
szakirodalomban eddig ismeretlen, szabadalmaztatott szerkezetű (imidazo[4,5-c]pirazol-
5-il)-aminokhoz. 
 Ezen új vegyületcsalád kiválasztott képviselőinek inhibíciós hatását, RIP kinázt is 
tartalmazó 23 kináz tesztből álló panelen vizsgáltuk. A várakozásokkal ellentétben enzim 
aktivitás gátló hatást egyik célmolekula esetében sem tapasztaltunk, azonban EGF-RTK 
enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid karcinóma sejteken végzett 
sejtosztódás vizsgálat esetében hatékony gátló hatást figyeltünk meg. Amíg az (5-amino-
1H-pirazol-4-il)-karbamid származékok nem mutattak sejtnövekedés gátló hatást, addig a 
gyűrűzárt analógoknál igen hatékony antiproliferatív hatást figyeltünk meg. Kilenc 
vegyület IC50 < 10 µM-nál kisebb koncentrációban volt képes gátolni a sejtosztódási és 
sejtnövekedési folyamatokat. 
 
3.2. Tiofén- és tertiofénszármazékokat tartalmazó fókuszált vegyülettárak 
előállítása 
 Az előállított, szakirodalomban ismert PKC gátló tertiofén vezérmolekulákat 
EGF-RTK enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid karcinóma sejteken 
vizsgálva azt találtuk, hogy két származéknak kiváló sejtosztódás gátló hatása van (6. 
Ábra). 
 

S S S S S S
N  

                      5. A431 IC50= 2,6 µM         6. A431 IC50= 1,8 µM 

6. Ábra. Humán A431 epidermoid karcinóma sejtnövekedés gátló hatású tertiofén 
vezérmolekulák 

 
 Mivel kíváncsiak voltunk, hogy a sejtosztódás gátló hatás megmarad-e a 
poliaromás szerkezet megbontása után is, fókuszált vegyülettárat alakítottunk ki a tiofén 
és tertiofén szerkezet köré szakirodalomban eddig nem ismert származékok előállításával 
és szintén vizsgáltuk ezen vegyületek sejtosztódás gátló aktivitását humán A431 
epidermoid karcinóma sejteken. 
 Stefan Sperl és munkatársai arról számoltak be, hogy az aminoguanidin csoporttal 
szubsztituált vegyületek nagyban gátolják az A431 sejtvonal működését, valamint a 6-os 
számú vezérmolekulából ismert nitrilcsoport is bizonyítottan előnyös a sejtosztódás-gátló 
hatás kifejtéséhez.  Ezen megfontolások alapján aminoguanidin, nitril és más nitrogén 
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tartalmú csoportokkal módosítsuk a tertiofének, illetve intermedierjeik szerkezetét, 
hiszen sejtosztódás-gátló hatás tételezhető fel ezen vegyületcsaládok tagjairól.  
 A biológiai vizsgálatok során azt találtuk, hogy hat származék IC50 < 10 µM-nál 
kisebb koncentrációban volt képes gátolni a sejtosztódási és sejtnövekedési 
folyamatokat. A legnagyobb gátló hatást az aminoguanidin-származékok mutatták, de 
emellett a tertiofén malonitrilszármazéka is aktív vegyületnek bizonyult a proliferációs 
vizsgálatokon. Érdekes eredménynek bizonyult, hogy az aszimmetrikus tertiofén sokkal 
kisebb gátló hatást mutatott, mint szimmetrikus analógja. 
 
3.3. Tioféngyűrűt tartalmazó triciklusos kinoxalinszármazékok 
 A tertiofének előállítása során megismert kulcsintermedier dioxo-vegyületek 
támpontot szolgáltak hasonló típusú intermedierek szintézisére, amelyeket aromás orto-
diamin vegyületekkel reagáltatva kinoxalinszármazékokat állítottunk elő. 
 A kinoxalin alapszerkezet számos biológiailag aktív vegyületben megtalálható, 
úgy mint antibakteriális, gyulladáscsökkentő és tumorgátló  gyógyszerhatóanyag-
jelöltek. Aviv Gazit, neves izraeli gyógyszerkémikus, munkatársaival számos 
kinoxalinszármazékot állított elő, melyeknek kiváló PDGF-RTK gátló hatásuk volt. Ezen 
PDGF-RTK gátló kinoxalinszármazékok közül a leghatékonyabb a 7-es számmal jelölt 
triciklusos benzo[g]kinoxalin (BGQ) volt (IC50 = 0,9 µM), ezért figyelmünk a háromtagú 
kinoxalin analógok előállítására irányult rá (7. Ábra). Fókuszált vegyülettárat hoztunk 
létre ezen alapstruktúra köré és az előállított származékokat különböző célmolekulákon 
vizsgálva, azt találtuk, hogy a 8-as számmal jelzett vegyület elveszítette a PDGF-RTK 
gátló hatását, viszont aktív és szelektív SRPK-1 inhibitorként viselkedett. 
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                        7. PDGF IC50=0.90 µM   8. SRPK-1 IC50=1.36 µM 

7. Ábra. Triciklusos benzo[g]kinoxalin vezérmolekulák 
 
 Habár a 8-as vegyület hatékony volt az enzim-teszt vizsgálatokon, magas 
lipofilitása és rossz vízoldhatósága nagyban megnehezítette a további hatóanyag 
alkalmazási folyamatokat. A kedvezőbb fizikokémiai tulajdonságok elérése céljából 
hidrofil csoportokkal módosítottuk a 8-as számú molekulát és vizsgáltuk ezen 
szakirodalomban eddig nem ismert származékok SRPK-1 kináz gátló hatását, valamint 
19 kinázt tartalmazó panelen a kináz gátlás szelektivitását.  
 Mivel a karboxil csoport nagyban megnöveli a molekula vízoldhatóságát és 
hidrofilitását, különböző lánchosszúságú alkil-karbonsavakkal mono-, illetve di-
szubsztituált analógokat állítottunk elő, valamint szintén a hidrofilitás növelése 
érdekében a 8-as molekula C homoaromás gyűrűjét alkilén-dioxa származékokkal 
módosítottuk, valamint a B homoaromás gyűrűt pirazinná alakítottuk (8. Ábra). 
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8. Ábra. SRPK-1 gátló vezérmolekula (8.) optimalizálása 

 
 Az előállított vegyületek fizikokémiai vizsgálatai során azt találtuk, hogy többek 
között a karboxil funkciós csoport nagyban megnöveli a molekula vízoldhatóságát és 
hidrofilitását, valamint a BGQ gyűrűbe újabb heteroatomok bevitele szintén jótékonyan 
befolyásolja ezen paramétereket. Tizennyolc szakirodalomban eddig nem ismert 
előállított vegyületből tizenöt származéknak magasabb vízoldhatósága volt, mint logS = 
-2, valamint tíz analógnak alacsonyabb volt a lipofilicitása mint logP = 5. Egy házon 
belül kifejlesztett logP és logS predikáló program (3DNET4W) segítségével 
megbecsültük a különböző hidrofil funkciós csoportokkal módosított BGQ származékok 
ezen értékeit, hogy összehasonlítsuk a mért értékeket a számítottakkal. Azt találtuk, hogy 
a mért és a számolt értékek igen jól korreláltak egymással, ami a számítógépes program 
megbízhatóságát mutatta. 
 Ezen módosított benzo[g]kinoxalin analógok enzim gátló aktivitását SRPK-1 
kináz enzim teszten vizsgálva azt találtuk, hogy öt származék IC50= 1 µM-nál jobb gátló 
hatást mutatott. A legnagyobb inhibíciós hatást a 7-mono-karbonsav (14.) származék 
mutatta (IC50 = 0,04 µM). Ezen vegyületek szelektivitás vizsgálatát egy 19 kinázból álló 
panelen mértük meg, 10 µM koncentrációban három párhuzamos méréssel. Az 
eredményekből tisztán látszik, hogy a di-karbonsav analógok és a pirazino [2,3b]-
kinoxalinszármazék igen aktív és szelektív SRPK-1 gátló hatást mutattak. Az alkil 
karbonsavszármazékok nagyobb gátló hatással rendelkeztek, mint az észter analógjaik. 
Abban az esetben, amikor a karboxil csoport a triciklus 7-es szénatomján található (14.), 
a kiváló SRPK-1 gátló hatás mellet c-Src gátló hatás is megjelenik. A C homoaromás 
gyűrű alkilén-dioxa származékokra való cseréje drasztikusan lecsökkentette az SRPK-1 
gátló hatást, viszont megjelent a c-Src inhibíció. Érdekes módon, abban az esetben, ha a 
12-es vegyület 2-es pozícióján karboxil csoport található, nagyban megváltozik a 
molekula biológiai profilja (15). Ezen analóg nem mutatott c-Src gátló hatást, viszont 
rendkívül szelektív és aktív SRPK-1 inhibitorként viselkedett. A pirazino [2,3b]-
kinoxalinszármazék (16.) nem módosította nagymértékben a biológiai profilt, viszont 
magasabb hidrofilitást mutatott, mint a kiinduló 8-as vegyület. 
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4. Eredmények összefoglalása, következtetések 

 
 Doktoranduszi munkám célja a szakirodalomban ismert nagy aktivitású p38 MAP 
kináz inhibitor hatású pirazol és PKC inhibitor hatású tertiofén vezérmolekulák 
előállítása volt célmolekula validálása céljából. Ezen vezérmolekulákat kutatócsoportunk 
új célmolekulákon és EGF-RTK enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid 
karcinóma sejtvonalon vizsgálta. Az új biológiai aktivitással rendelkező vegyületek köré 
a szakirodalomban eddig nem ismert szerkezetekből álló fókuszált  vegyülettárakat 
szintetizáltam — a gyógyszerhatóanyagtól elvárt ADME paraméterek és az irodalmilag 
ismert szerkezet-hatás összefüggések figyelembevételével — és kutatócsoportunk 
vizsgálta ezen származékok biológiai profilját.  
 Az értekezésben bemutatott vegyületek biológiai méréseinek eredményei alapján 
a következő megállapításokat tehetjük:  
 
 1. A szakirodalomban ismert p38 MAP kináz gátló pirazolilkarbamid 
vezérmolekulákat számos célmolekulán tesztelve azt találtuk, hogy két származéknak (8, 
17) kiváló RIP kináz gátló hatása van. A pirazolilkarbamid szerkezet köré kialakított 
fókuszált vegyülettárak RIP kináz vizsgálatai során azt találtuk, hogy egyes 
pirazolilbenzamid illetve pirazoliloxálamid-származékok aktív enzim gátló hatást 
mutattak. Habár a szakirodalomban eddig nem ismert, szabadalmaztatott szerkezetű 
(imidazo[4,5-c]pirazol-5-il)-amin származékok nem viselkedtek aktív RIP kináz 
inhibitorként, A431 sejtvonalon jelentős sejtnövekedés gátlóként szerepeltek.  
 2. Az előállított szakirodalomban ismert tertiofén vezérmolekulákat EGF-RTK 
enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid karcinóma sejteken történő vizsgálata 
során azt találtuk, hogy két származéknak (18, 21) kiváló sejtosztódás gátló hatása van. 
A tertiofén szerkezet köré előállított, a szakirodalomban eddig nem ismert tiofén és 
tertiofénszármazékokat EGF-RTK enzimet overexpresszáló humán A431 epidermoid 
karcinóma sejteken vizsgálva azt találtuk, hogy hat származék IC50 < 10 µM-nál kisebb 
koncentrációban volt képes gátolni a sejtosztódási és sejtnövekedési folyamatokat.  
 3. A benzo[g]kinoxalin szerkezet köré kialakított fókuszált vegyülettárakat 
számos célmolekulán tesztelve azt találtuk, hogy a 8-as — tioféngyűrűket tartalmazó — 
származéknak kiváló SRPK-1 gátló hatása van, viszont magas LogP és alacsony 
vízoldhatósága miatt ezen vezérmolekula optimalizálására szükség volt. Újabb fókuszált 
vegyülettárat szintetizáltunk ezen vegyület köré az ADME paraméterek javítása 
érdekében és vizsgáltuk ezen szakirodalomban eddig nem ismert származékok SRPK-1 
kináz gátló hatását, LogP és vízoldhatóságát, valamint 19 kinázt tartalmazó panelen a 
kináz gátlás szelektivitását. A vizsgálatok során azt találtuk, hogy hét származék 
nagyobb SRPK-1 gátló hatást és magasabb hidrofilitást mutatott, mint a kiindulási  8-as 
származék. 
 Az értekezésben bemutatott vezérmolekulák köré szintetizált fókuszált 
vegyülettárak pontos szerkezet-hatás összefüggéseinek felderítése, valamint biológiai 
aktivitásuk optimalizálása további vizsgálatokat igényel. 
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