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A kombinatorikus kémia tündöklése,
hanyatlása és újjászületése
Hatása a modern gyógyszerkutatásra | I. rész
Cikksorozatunkat Furka Árpád professzornak ajánljuk közelgő 90. születésnapjára
a kombinatorikus kémia történetében betöltött, nemzetközileg elismert, úttörő szerepéért.

égyrészes sorozatunkban a gyógyszerkutatás elmúlt 25 évében komoly
szerepet játszó kombinatorikus kémia felmerülését, virágzását, hanyatlását, végül
újjászületését kívánjuk bemutatni kitekintéssel a hazai szakmai műhelyek hozzájárulására is.
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Előzmények és kezdetek:
a kombinatorikus kémia felmerülése,
okai, létjogosultsága
A 90-es évek elején még évente kb. 50 új
kémiai szerkezetet (NCE, new chemical entity) tartalmazó gyógyszert törzskönyveztek, az új évezred első évtizede második
felében viszont ez a szám 20 alá került. A
90-es évek eleje óta évente törzskönyvezett
új kémiai entitások stagnáló számát növekvő számú biológiai szűrésre bocsájtandó molekulával kívánták újra növekvő pályára állítani. A stagnálás mellett a K+F
ráfordítások is jelentősen emelkedtek az
évek során. Ezt részben annak tudták be,
hogy az a kémiai tér, ami a biológiai szűrés rendelkezésére állt, nagyon szűk volt.
A nyilvánvaló innovációs deficit eredményeként a gyógyszerszektor nagy erőket
mozgósított új megközelítések, koncepciók
és technológiák kifejlesztésére, hogy növeljék a felfedezés sikerarányát. Az új feltörekvő technológiák sorába tartozott a nagy
kapacitású biológiai szűrés kifejlesztése.
Eközben a 2000-es évek elejére a humán
génállomány feltérképezésével 5–10 000 új
célfehérje került be a gyógyszerkutatás folyamatába; melyek közül 1000–1500-ra becsülték a betegségállapottal kapcsolatba
hozható és egyben kismolekulával befolyásolható (druggable) molekuláris fehérje célpontok (targetek) számát. Ez tovább növelte a nagy gyógyszergyárak molekula76

igényét, ill. a fehérje-célpontok különbözősége magasabb kémiai diverzitást is követelt.
A kombinatorikus kémia (röviden kombikem) csaknem 30 éves múltra tekint viszsza. Piaci igényét az előbb vázolt, több okból megnövekedett molekulaigény hozta
létre.
A gyógyszerkutatásban a 90-es évek közepétől kezdve egyre elterjedtebben használták a nagy molekulagyűjteményeket, például a historikus molekulabankokat, kombinatorikus könyvtárakat vagy az ezekből
a szerkezeti sokszínűség szerint kiválasztott kisebb vegyülettárakat mg-nyi menynyiségben.
Az új gyógyszerek kifejlesztésére használt molekuláris mozgásteret általában
1018 és 10200 közé teszik a különböző közlemények. Bohacek és munkatársai [1] 1063
gyógyszerjellegű (< 30 nem-hidrogénatom,
molekulatömeg < 500 Dalton; C-, N-, O-,
P-, S-, F-, Cl- és Br-atom) molekulát becsül.
Drew és munkatársai [2] ennél kisebb számot becsülnek (<100 szénatom, 3,4 × 109).
A hiányzó molekulaszámot (20–25 millió
ilyen vegyületet) a kombinatorikus kémia
volt hivatott előállítani. A szintetikusan elérhető kémiai teret 1020 és 1024 vegyület közé becsülik (400 kémiai reakcióval és kereskedelmi forgalomban elérhető építőelemekkel számolva), míg az előállított szerves vegyületek számát akkoriban 108-ra
tették. Később Reymond és munkatársai
megalkották a lehetséges kémiai teret lefedő
univerzális könyvtárat. A virtuális, GDB-13
könyvtár 977 millió szerves molekulát tartalmaz (C, N, O, S, Cl ≤ 13 atom) kémiai
stabilitás és szintetikus megvalósíthatóság
figyelembevételével. [3]
A 90-es évek közepére a molekuláris biológia fejlődése lehetővé tette a DNS-klóno-

zást és fehérjekifejeződést (expressziót). A
nagy áteresztőképességű biológiai szűrés
(HTS) elterjedését a rekombináns fehérjék
rutinszerű elérhetősége tette lehetővé, és
így lehetőség nyílt a fehérje-célpontokon
nagyszámú kismolekula biológiai aktivitásának szűrésére reális időtartam alatt. Ez
100–200 000 adatpont/nap/teszt áteresztőképességet jelent a klasszikus 96 lyukú mikrotiter-lemezeken, de a miniatürizált technológiákkal (nanoliter térfogatban, mikrogramm vegyületigénnyel 384, ill. 1536 lyukú lemezeken) ennek sokszorosát is el lehet érni. Megjegyzendő, hogy a klasszikus
96 lyukú lemez 8×12-es elrendezése Takátsy Gyula magyar virológus nevéhez fűződik az 1950-es évekből. [4] Míg naponta
10–50 körüli mintát tudtak manuálisan
szűrni, a lemezek mozgatásának, a minta
adagolásnak, [5] és a lemezek leolvasásának
automatizálása eredményeként napi több
tízezer minta aktivitásának mérésére nyílt
lehetőség.
A szerves kémiai szintézisek tekintetében
hasonló hatékonyságnövekedés vált szükségessé, hogy ezt a magas mintaszámot el
lehessen érni. A 90-es években egy hagyományos gyógyszerkémikus évente átlagosan 40–50 különböző szerkezetű kismolekulát állított elő egyedi szintézissel. [6] A
kombinatorikus (és párhuzamos) kémia reagensek sorozatával izoláltan vagy keverékben nagyszámú analóg vegyületet tudott
elkészíteni az alábbi képlet alapján.
Hagyományos reakció: A + B → A–B
Kombinatorikus kémia:
A(1–n) + B(1–n) → A(1–n)–B(1–n)
A kombikem a 80-as évek végén a szilárd fázisú peptidkémiából kiindulva fejlődött ki. Lényegében olyan molekulasorozatok, -könyvtárak előállítását jelenti, ameMAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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lyekben a szintézissorban minden felhasználható és rendelkezésre álló molekuláris
építőelem minden lehetséges kombinációja
képviselve van. [7] A kombinatorikus koncepció szerint az így előálló nagyszámú vegyület jobban kitölti a kémiai teret. A kombikem a biológiai rendszerek működéséhez
hasonló alapelveken nyugszik; beleértve a
diverzitást és funkcionalitást, és a nagymértékű változatosság teszi lehetővé a legalkalmasabb kiválasztódását.

1. ábra. Osztásos-keveréses
kombinatorikus technológia

A kezdeti innovációk kora
(„sok vegyületet, gyorsan”)
A kombinatorikus és párhuzamos kémia
alapelveit több helyszínen egymástól függetlenül közel egyidőben fektették le. Mindegyik gyökere a szilárd fázisú peptid- és
oligonukleotid-szintézisekben keresendő,
ami elsősorban Merrifield 1960-as években megvalósított úttörő munkájához kapcsolódik. [8] A korai idők számos igen kreatív fejlesztést eredményeztek, amelyek egy
része azóta már inkább tudománytörténet.
Közjegyzői dokumentumok alapján úgy
tekintjük, hogy a kombikem legfontosabb
alapelveit elsőként Furka Árpád profeszszor (ELTE) fektette le a világon a 80-as évek
elején [9, 10] a szilárd fázisú peptidszintézisek tapasztalatai alapján, ahol egyetlen
univerzális kapcsolási reakció rendszeres
ismétlésével az aminosavsorrend tetszőleges kombinációját lehetett elérni azok keverékeként.

2. Ábra. „Teafilter”(balra) és többszörös tűsoros (jobbra) technológiák
(DMF = dimetilformamid)
Teafilter

Tű

Gyantaszemek
Reagensek,
reaktánsok

Kapcsolás

Aktivált aminosav
oldatban

Mosás

Növekvő
peptidlánc
a tűn

DMF
96-lyukú lemez
Egyedi
tűk bemerülő
,,koronával”

ge, hogy minden egyes peptidkapcsolás
után (amit akár 20 aminosavval is külön,
de párhuzamosan végeztek el) a termékeket összekeverik, majd annyi részre osztják, ahány aminosavval kívánják kapcsolni
a következő lépésben.
A Furka által kidolgozott osztásos-keveréses eljárás (1. ábra) egy „klónja” a Lam
által közölt [11] „one-bead-one-compound”
(„egyetlen gyantaszem, egyetlen vegyület”) módszer, ahol az aminosav-kombinációk ekvimolekuláris keverékét oly módon
állították elő, hogy minden egyes gyantaszem csak egyféle molekulát tartalmazott.
A biológiai szűrés során a szintézisben
kapott keverékből az aktív vegyület csak
egyfajta visszakeresés (dekonvolúció) által
határozható meg, amiről később lesz szó.
Houghten „teafilter” módszere [12] a fentiekhez hasonló elven alapszik, viszont itt
a polisztirol gyantát tartalmazó „teafilte-

Furka Árpád

Felfogni is képtelenség, hogy például a
245 aminosavat tartalmazó peptidek esetén, amelyekben minden egyes pozícióban
a 20 természetes aminosav valamelyike lenne beépítve, ez elméletben összesen 20245
(= 5,65 × 10318) különböző szekvenciát jelentene, a kapcsolási lépések számáról nem
is beszélve, ha egyedi szintézisben állítanánk elő. Mégis a Furka-féle, ún. osztásoskeveréses eljárás szerint a tetrapeptidek
ekvimoláris keverékének előállítása csupán 80 reakciólépést igényelne. Ez esetben
a keverék a 20 különböző aminosav összes
lehetséges variációját, 160 000 különböző
tetrapeptidet tartalmazna. Az eljárás lénye-
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rek” címkézése alapján a szerkezet egyszerűen visszakereshető. A módszer kiterjesztése, technikai méretnövelése viszont
korlátozott volt (2. ábra, bal oldal).
A párhuzamos szintézis elvét először
Geysen és munkatársai alkalmazták peptidek szintézisére 1984-ben (Geysen-féle multipin array – többszörös tűsort vagy tűsormátrixot tartalmazó készülék). [13] Itt
minden „tű” visszakereshetően egyetlen
szerkezetet tartalmazott. (2. ábra, jobb oldal). Furka Árpád az osztásos-keveréses
technológia térbeli visszakereshetősége érdekében a tűsort összekötötte („zsinór”szintézis), a keverékben végrehajtott reakciólépéseket egy szortírozótálcán rögzítette, majd a következő lépést egy előre meghatározott szisztéma szerint hajtotta végre. [14]
Fodor és munkatársai [15] kreatív módon aminosavak mikrolemezre immobili77
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3. ábra. Fodor-féle fotolitografikus szintézis

zált sorozatára építettek ki peptidkönyvtárat ellenőrzött (fotolitografikus) módon
(3. ábra). Minden egyes aminosav fényre
hasítható védőcsoportot tartalmazott, így
megfelelő mintázatú rácsok és adott hullámhosszú fény besugárzása segítségével
a peptidek bizonyos térbelileg meghatározott csoportján a védőcsoport eltávolításával újabb aminosavakat lehetett a szekvenciába beépíteni. Ezzel „a fény által vezérelt, térben címkézhető párhuzamos szintézissel” (light-directed spatially addres-

sable parallel chemical synthesis) 1024 különböző peptidet állítottak elő 10 lépésben,
és fluoreszcens antitestekkel való kölcsönhatásukat közvetlenül a mikrolemezre inkubálva tesztelték.
Meg kell még említeni a Frank-féle
„spot”- („folt”) szintézist; az eljárás során
kémiailag reaktívvá módosított cellulózmembránokon hajtottak végre párhuzamos
peptidszintézist. [16] E két módszer alapozta meg később a kémiai mikrosorok
(mikrochip, mikroarray) alkalmazását.

4. ábra. Osztásos-keveréses szintézis többszörös címkézéssel (T1–T4)

Separate Beads into 3 Groups

Step 1

Mix Beads and Separate into 3 Groups

Step 2
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A peptidszintézis osztásos-keveréses szilárd fázisú technológiáját tetszőleges kismolekula-könyvtár előállítására is kiterjesztették lineáris szintézissel, ahol a kapcsolási reakciókban a szerkezeti diverzitást
hordozó építőelemek változatainak sokféle kombinációjával állítottak elő keverékvegyületkönyvtárakat gyors és költséghatékony módon. [17] Willoughby és munkatársai 320 alkönyvtárban (400 vegyület/alkönyvtár) összesen 128 aminoalkil-2-arilindol-származékot állítottak így elő. A biológiai szűrést a gyantáról lehasított formában a keverék-alkönyvtárakkal végezték el számos G-fehérje-csatolt receptoron.
Minden osztásos-keveréses lépésnél félretettek az intermedierekből, így az aktív
vegyületeket tartalmazó alkönyvtárba tartozás alapján reszintézisek sorozatával és
ismételt biológiai mérésekkel azonosították.

Szerkezet-visszakeresési
(dekonvolúciós) törekvések
keverékkönyvtárak esetén
Furka Árpád a hatásos anyag megtalálására egy iterációs módszert javasolt, ami
az eltett intermedier-keverékek felhasználásával ismételt, célzott szintézist és aktivitásmérést igényelt. [18] Bár a megoldás
logikus, mégis látható, hogy keverékek biológiai szűrése esetén azt, amit a szintézis
megvalósítása során időben nyerünk, az
aktív vegyületek szerkezetazonosítása során részben el is veszítjük.
Míg peptidek és oligonukleotidek esetén az aktív vegyületek rutin szekvenálási
módszerekkel azonosíthatók, ez kismolekulák esetén kreatív megoldásokat igényelt.
Still [19] és Baldwin [20] kifejlesztette az
ún. címkével kódolt könyvtárakat (tag-encoded libraries) (4. ábra). Különböző mértékben helyettesített halogénaromás címkéket kapcsoltak a gyantaszemekhez (5.
ábra), amit az aktívnak talált vegyületek
esetén a gyantaszemekről lehasítva elektroncsapdás gázkromatográfiával azonosítottak. A biológiai aktivitásszűrés itt is
gyantához kötötten történt.
Geysen és munkatársai [21] olyan változatos szerkezetű, stabilizotóp-összetételű
címkéket kapcsoltak a gyantához az adott
szintetikus lépések után, amelyek jellegzetes mintázatot eredményeztek a tömegspektrumban, és a mintázathoz hozzá tudták rendelni a szintézistörténetet.
Nicolaou és munkatársai [22] keverékkönyvtárak aktív vegyületeinek visszafejtésére fejlesztették ki a rádiófrekvenciás kódolási módszert, aminek az az alapja, hogy
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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5. ábra. Halogénaromás címkék alkalmazása keverékszintézisben
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6. ábra. Rádiófrekvenciás címkézés

7. ábra. Taxolanalogon-könyvtár szintézise rádiófrekvenciás címkézéssel [24]

(e)

(f)

a gyantaszemek egy csoportját egy kémiailag inert porózus üveghordozóba (SMART
memory device) helyezték egy miniatürizált memóriaegységgel együtt (6. ábra).
Az osztásos-keveréses szilárd fázisú könyvtárszintézist követően a sugárzott rádiófrekvenciás mintázat alapján könnyen beazonosítható volt, hogy mely gyantaszemek keverékét tartalmazza, amivel a szintézistörténet kiolvasható volt. Ezen az alapon működtek az IRORI Mikrokan-reaktorok, melyek segítségével Nicolaou Taxol-,
epotilon- és más természetes anyagok analogonjainak könyvtárát állította elő keverékben (7. ábra). [23]
Lerner [25] és Brenner 1992-ben fektették le a szilárd fázisú DNS-kódolt könyvtárszintézis (DNA encoded library, DEL) alapjait. A gyantához kapcsolt címkeként egyedi
nukleotidszekvenciákat használtak, amelyeket az aktívnak talált vegyületek esetén
PCR- (polimeráz láncreakció) technikával
sokszoroztak, majd szekvenálással azonosítottak. A technológia fejlődésével ez a módszer hozzájárult – mint később láthatjuk –
a kombinatorikus kémia reneszánszához a
2010-es évek közepén.
Folyadékfázisú keverékszintézisek viszszakeresésére a fluoros fázisú címkézés [26]
teremtett lehetőséget. A könyvtárszintézis
építőelemeit ellátták növekvő fluortartalmú szénhidrogéneket tartalmazó címkével. A keverékszintézisek végrehajtása után
a termékeket fluoros kromatográfiával szétválasztották, majd a címkét lehasították,
és a vegyületeket azonosították a fluortartalomtól függő retenciós idők alapján.
Párhuzamos (nem keverék) szilárd fázisú szintézissel elsőként Bunin és Ellman
állított elő nem-peptid kismolekula-könyvtárat, [27] amely 192 benzodiazepin-származékot tartalmazott. A párhuzamos egyedi szintézis szükségtelenné tette a visszakeresést (8. ábra).
Bár a szilárd fázisú szintézis elterjedését a könnyű automatizálás is támogatta,
és a gyantaszemeken való biológiai szűrés
robusztus technológia, sikerességéhez számos feltételnek kellett megfelelni. Ilyen
feltétel például az azonos gyöngyméret és
az uniform helyettesítés, kompatibilitás, ill.
stabilitás vizes és szerves közegben, így a
módszernek számos korlátja van. A gyantán történő szűréshez pedig alkalmas eszszét kellett kifejleszteni a gyantaszemekhez történő nem specifikus kötődés elkerülésére, [28] valamint sejtalapú assay-ben
ez nem is használható. Schreiber és mun-

8. ábra. Szilárd fázisú egyedi szintézis.
Benzodiazepin-könyvtár szintézise
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Egyedi szintézis

R1 (3)

R2 (5)

R3 (6)

Könyvtár- (mátrix)
szintézis
Kinazolon-könyvtár
Könyvtárméret:
3×5×6 = 90

Megvalósítás

Reaktor blokk 1
(10,5–50 g)

Reaktor blokk 2
(50 mg –1 g)

96 lyukú mikrolemez
(5–10 mg)

9. ábra. Párhuzamos (mátrix) szintézis folyadékfázisban (ComGenex Rt., 1994–2006, Darvas és munkatársai,
Pure Appl Chem, 2001, 73, 1487–1498.)

katársai [29] ezért a gyöngyöket egy „szortírozó” mikrorácsra helyezték, a kismolekulákat fotokémiai úton lehasították a gyantáról, a gyantaszemeket mosták, majd eltávolították, és a keletkező 50–150 nanoliter térfogatú cseppecskéket nanolemezeken
már egyedileg szűrték.

A klasszikus szerves kémia
párhuzamosítása (folyadékfázisú
párhuzamos szintézis)
A 90-es évek végére világossá vált, hogy
nem-peptid kismolekulák esetében a szilárd fázisú szintézisút kidolgozása, keverék esetén az analízis és az aktívak viszszakeresése, ill. a gyantán való szűrés is nehézségbe ütközik. A koncepció viszont alkalmas volt nagy áteresztőképességű, folyadék- (oldat-) fázisú, párhuzamos szintézistechnológiák kialakítására is a klaszszikus szerves kémia több ezer ismert reakciójának közvetlen alkalmazásával, amit
mátrix- vagy array-szintézisnek is neveztek. Eszerint a párhuzamos könyvtárszintézis úgy valósitható meg, hogy elvben az
összes a számú A reagens (építőelem) és
az összes b számú B reagens (építőelem)
reakciója a × b számú AB terméket eredményez egy a × b számú izolált, többtu80

busú mátrix-reaktorblokkban. A párhuzamos szintézis lényegében az osztásos-keveréses stratégiához hasonló elvet követ,
csak nem keverékben, hanem elkülönített
edényzetben. Itt is nagyobb mennyiségben
kezdik a szintézissort, majd adott részre
osztják, és új reagensszettel végzik el a következő reakciólépést párhuzamosan, célszerűen általánosított reakciókörülmények
között. Minden egyes diverzitást kialakító
lépést követően a termékeket annyi részre
osztják, ahány reagenssel a következő diverzitási elem beépítésekor reagáltatják.
Így a vegyületek száma a többlépéses mátrixszintézis során nő, de mennyisége ennek arányában csökken. Az utolsó milligrammos mennyiségben végrehajtott lépést általában már 96 lyukú mikrotiterlemezeken automatikus folyadékkezelő
robotokkal valósítják meg. Ezt a faszerű
könyvtár kiépítési stratégiát mutatja a 9.
ábra.
Például 3 diverzitási pont (R1, R2, and
R3) kiépítése esetén nR1 × nR2 × nR3 lehetséges szerkezetet tudunk generálni az R1,
R2, R3 szubsztituenseket hordozó reagensekkel való párhuzamos szintézis eredményeként.

A folyadékfázisú parallel
szintézisek térhódítása a 2000-es
években
A 2000-es évek során a szilárd fázisú szintézis a reakciók adaptálásával (és annak időigényével) együtt drágának bizonyult, és
így fokozatosan háttértbe szorult a folyadékfázisú párhuzamos szintézis mellett. A
szilárd fázisú (egyedi/keverék) és folyadékfázisú párhuzamos szintézisek előnyeit és hátrányait foglalja össze az 1. táblázat. [30,31,32]
Míg a folyadékfázisú párhuzamos szintézisek lényegében a szerves kémia összes
reakcióját alkalmazzák, a szilárd fázisú reakciók esetén néhány népszerűvé vált reakció variálásával képezik a könyvtárakat
(aromás nukleofil szubsztitúció, Mitsunobu-alkilezés, keresztkapcsolási reakciók C–
C kötés, ill. C–N kötés kialakítására stb.).
[33]
Folyadékfázisú párhuzamos kémia lényegében a standard szerves kémiai reakciók megvalósítását jelenti annyi különbséggel, hogy a reakcióutat „könyvtárasítani” kell; lineáris esetben diverzitást kialakító lépések és funkcióscsoport-cserék váltják egymást. A diverzitást kiépítő lépéseket különböző reagensekkel párhuzamoMAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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Szilárd fázisú (egyedi/keverék) szintézisek

Folyadékfázisú parallel szintézisek

Nagy reagensfelesleg alkalmazható a teljes konverzió elérése
érdekében

+ A reagensfelesleg és melléktermék eltávolítása szilárd
hordozóhoz kötött, ún. takarító gyantákkal lehetséges,
A reagensfelesleg és a melléktermék egyszerű eltávolítása szűréssel + vagy preparatív HPLC-vel
Könnyen automatizálható

Nehezebben automatizálható, minden reakció külön
edényzetet igényel
+ Védőcsoport használata szükséges
+

Bifunkcionális reagensek használata védőcsoport nélkül
Komoly technikai kihívások: a gyantához kötés pontos
mennyiségi viszonyai/a gyanta duzzadása miatt bizonyos
oldószerek nem használhatók, a hordozó behatárolja a kémiát
Számos reakció megvalósítása nem rutinszerű: hosszú
(4–6 hónap) adaptációs idő, nagyobb költségek

–
–

Speciális eszközök szükségesek, nagyobbak a költségek

–

Csak lineáris szintézisút valósítható meg
Reakció követése nehéz szilárd fázison (IR, Magic Angle
Spinning, NMR stb. speciális műszer szükséges),
nincs tisztításra és azonosításra lehetőség a lépések közt

–
–

Reakciókövetés hagyományos eszközökkel, tisztítás,
azonosítás lehetséges lépésenként

–
+
+
+
+
+

–

+

–

Nincs ilyen „függelék”

+

–

Plusz lépések kellenek a gyantához kötéshez és lehasításhoz
A gyantáról hasítás helyén azonos „függelék” van,
ami a diverzitást csökkenti
Heterogén reagensek nem használhatók
Szűk paramétertér (t/p) alkalmazható

Az aktív vegyület dekonvolúciója szükséges

Több ezer szerves kémiai reakció közvetlenül
alkalmazható, új reakciók is
Standard laboratóriumi eszközök használhatók,
kisebb költségek
Lineáris és konvergens szintézisút is megvalósítható

–

Méretnövelés lehetséges, 0,1–0,2 mmol (~10 mg)
többévnyi biológiai szűrésre elegendő
Nem szükséges plusz lépés

Méretnövelés kevéssé lehetséges

Többmilliós keverékkönyvtár előállítható, főleg az elsődleges
találat azonosításra használják

A technikai kihívások kisebbek, bármilyen kémia
és oldószer használható

–/+

–
–

Heterogén reagensek használhatók
Kiterjesztett paramétertér (t/p) alkalmazható, Mw is
Kisebb egyedi vegyületeket tartalmazó könyvtár
+ (aktív találatok validálása, vezérmolekula azonosítása
optimalizálás céljából)
– Az aktív, egyedi vegyület azonossága ismert

+

+
+
–
+

1. táblázat. A szilárd és folyadékfázisú szintézisek előnyei/hátrányai

san végzik el azonos, standardizált körülmények között a megfelelő edényzetben.
A könyvtárszintézisnél a tipikus szerves
kémiai problémák jelentkeznek, mint például a hosszú reakcióidő vagy az alacsony
konverzió, amit a hőmérséklet emelésével
és a mikrohullámú technológia alkalma-

zásával lehet javítani. [34] Az időközben
kifejlesztett új technológiák nagyban hozzájárultak a hatékonyság növeléséhez: pl. a
robotizált, automata reagensadagolás, az
automatizált mintakezelés/monitorálás, a
kétdimenziós reaktorsorok.
A szilárd fázisú hordozóhoz kötött rea-

10. ábra. Szilárd fázisú hordozóhoz kötött reagensek és feleslegmegkötő gyanták
alkalmazása párhuzamos szintézisekben

Starting material(s) +

scavenger

Reagent

Solution phase

scavenger

B

+

Reagent (xs)

+

Byproduct from reagent

Product

reagent

gensek és feleslegmegkötő (scavenger) gyanták alkalmazása révén a szilárd és folyadékfázisú szintézisek pozitív elemeit lehetett ötvözni (10. ábra). [35]
Ley és munkatársai [36] soklépéses
könyvtárszintéziseket valósítottak meg ily
módon tisztítás nélkül („telescoping”) folyadékfázisban (11. ábra, a következő oldalon). A módszer a későbbiekben megteremtette a folyamatos áramlásos reaktorokban való könyvtárszintézist, ami az áteresztőképességét jelentősen megnövelte.
A cikksorozat 2. részében a minőségi
könyvtártervezés módszereit és a szerkezeti diverzitás kiépítését célzó szintetikus
GGG
megközelítéseket mutatjuk be.

spent reagent
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A TargetEx Kft. új RNáz-inhibitort fejlesztett ki molekuláris biológiai és diagnosztikai célokra
A TargetEx Kft. 2019-ben 75 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása című pályázaton. A több mint 112 millió forintos összköltségvetésből a ,,Piackész, innovatív RNáz-inhibitorok fejlesztése molekuláris
biológiai, diagnosztikai célokra” című projekt valósult meg. A kifejlesztett termék és a technológia már elérhető a nemzetközi piacon.
A molekuláris biológiában, illetve diagnosztikában nagy mennyiségben használt kereskedelmi reagenskészletek egyik összetevője az RNázinhibitor. Használata lehetővé teszi, hogy az RNS-tartalmú minták ana82

lízise során végrehajtott reakciókban (pl. RT-PCR) az RNS-t ne bontsák
le az RNázok, így ne kapjunk téves eredményt. Ezeket az eljárásokat széles körben alkalmazzák a tudományos kutatásban és a humán diagnosztikában – így például a Covid-diagnosztikában is. A TargetEx a feladatot
olyan fehérje előállításával oldotta meg, amely speciális aminosavcserék
miatt stabilabb a piacon levő termékeknél. Emellett kifejlesztettek egy
pufferrendszert is, amellyel tovább növelhető a termék stabilitása. Végül
kidolgozták a piacra vitelhez megfelelő léptékű fehérjetermelés és -tisztítás technológiáját is.
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