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1. Streszczenie 

Natywna Ligacja Chemiczna (NCL) umożliwia wydajną syntezę długich polipeptydów oraz 

białek, której nie można osiągnąć za pomocą standardowej syntezy na nośniku stałym (SPPS). Jednak 

synteza chemiczna tioestrów peptydowych, będących komponentami NCL, nadal napotyka na 

trudności związane z ich niską stabilnością oraz wolną kinetyką ligacji. W tym celu opracowałam 

jednoreaktorową (ang. one-pot) metodę otrzymywania tioestrów peptydowych z wykorzystaniem 

przeniesienia acylu z atomu azotu na atom siarki (N,S-acylowego) w N-[2-tioetylo]glicynie (N-SEt-

Gly) i natywnej ligacji chemicznej [1]. Spodziewając się, że cysteamina ulega migracji acylu [2], 

wprowadziliśmy ją do peptydylożywicy w wyniku substytucji nukleofilowej z resztą kwasu 

chlorooctowego. Ryc 1 ukazuje oś czasu opracowanych do tej pory prekursorów tioestrów bazujących 

na przeniesieniu N,S-acylowemu oraz schemat całego jednoreaktorowego procesu tioestryfikacji 

i ligacji. Po migracji acylu, N-SEt-Gly może reagować bezpośrednio z peptydem zawierającym na N-

końcu resztę cysteiny lub zostać poddana transtioestryfikacji w celu otrzymania odpowiedniego 

tioestru aktywnego. Zaobserwowałam, że NCL zachodzi w obydwu wypadkach i jest szybsza 

w obecności zewnętrznego tiolu. Ligacja zachodzi zarówno w kwaśnym (pH 3) jak i neutralnym (pH 

7.4) środowisku z dodatkiem odpowiednio: 2-merkaptoetanoosulfonianu sodu (MESNa) oraz 

didtiotreitolu (DTT) lub kwasu 4-merkaptofenylooctowego (MPAA) oraz tris (2-

karboksyetylo)fosfiny. 

Ryc. 1 a) oś czasu prezentująca rozwój prekursorów tioestrów peptydowych opartych o przeniesienie N,S-

acylowe; b) schemat procesu ligacji z zastosowaniem N-SEt-Gly, HS-R – zewnętrzny tiol. 

 Opracowana metoda została zastosowana do syntezy modelowych liniowych oraz cyklicznych 

peptydów, w szczególności trudnych do otrzymania peptydów cyklicznych, takich jak: 

cycklotetrapeptydy, bicykliczny inhibitor trypsyny z nasion słonecznika SFTI-1 oraz Θ-defensyna 

RTD-1. Synteza całego prekursora może być zautomatyzowana i przebiega bez epimeryzacji 

i dimeryzacji. Zbadane zostały także biblioteki peptydowe, takie jak biblioteka Ac-LYRA-Xaa-N-SEt-

Gly, która została poddana ligacji z peptydem H-CKA-OH w celu zbadania uniwersalności metody 

wobec wszystkich aminokwasów kanonicznych w pozycji Xaa. Następna biblioteka peptydowa: Zaa-

LYRAG- N-SEt-Gly zawierała na N-końcu nienaturalne tiolowane aminokwasy (penicylaminę, 

homocysteina itp.) oraz selenocysteinę celem zbadania różnic w cyklizacji i poddana desulfuryzacji 

oraz deselenizacji celem otrzymania odpowiednich naturalnych aminokwasów. Szybkość reakcji 

została znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu reaktora mikrofalowego. Opisana metoda ma 

również zastosowanie w ortogonalnym uwalnianiu peptydów z nośnika stałego. 
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2. Abstract 

Native Chemical Ligation (NCL) opens the way to convenient preparation of long peptides 

and proteins that are not affordable by the standard solid-phase peptide synthesis (SPPS). However, 

the chemical synthesis of peptide thioesters needed for NCL still faces several challenges due to their 

low stability and slow ligation kinetics. To address these challenges, I developed a one-pot method for 

the production of peptide thioesters via the N,S-acyl shift of N-[2-thioethyl]glycine (N-SEt-Gly) 

followed by native chemical ligation [1]. We expected that cysteamine would undergo N,S-acyl shift 

[2] and incorporated it into the peptidyl resin through nucleophilic substitution with chloroacetic acid. 

Figure 1a features the examples of developed thioester precursors in time and Figure 1b the scheme of 

the whole one-pot thioesterification and ligation process. After N,S-shift, N-SEt-Gly can be directly 

involved in ligation with N-terminal cysteinyl peptide or transformed into a corresponding active 

thioester. We found that the ligation proceeded in both cases and it was fastener when the external 

thiol was added. The NCL conditions were acidic (pH 3) or neutral (pH 7.4) with respectively: sodium 

2-mercaptoethanesulfonate (MESNa) and dithiotreitol (DTT) or 4-mercaptophenylacetic acid (MPAA) 

and tris(2-carboethoxy)phosphine (TCEP). 

 

Figure 1 a) the timeline of developed thioester precursors used in native chemical ligation based on N,S-acyl 

shift; b) the scheme of peptide native ligation with N-[2-thioethyl]glycine, HS-R – external thiol. 

The feasibility of this methodology is validated by the syntheses of model linear and cyclic 

peptides, especially demanding cyclic peptides, including cyclotetrapeptides, the bicyclic sunflower 

trypsin inhibitor SFTI-1, and rhesus Θ-defensin RTD-1. Synthesis of the whole peptide precursor can 

be fully automated and proceeds without epimerization or dimerization. For the linear ligation in 

solution, a library of model Ac-LYRA-Xaa-N-[2-thioethyl]glycine sequence was subjected to NCL 

reaction with H-CKA-OH to test its versatility towards all the natural amino acids in the X position. 

Next, a library of Zaa-LYRAG-N-[2-thioethyl]glycine was tested for self-ligation-desulfurization with 

unnatural thiolated amino acids like penicillamine or homocysteine as well as selenocysteine with the 

corresponding deselenization. The reaction kinetics was also improved by microwave heating. The 

presented method can be also applied in orthogonal cleavage of peptide combinatorial libraries. 
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3. Wykaz skrótów i oznaczeń 

3.1. Skróty 

Stosowane w mojej rozprawie skróty są zgodne z zaleceniami Komisji Nomenklatury 

Biochemicznej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej oraz Międzynarodowej Unii 

Biochemicznej IUPAC-IUB, a także z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Peptydowego [3, 4, 

5]. 

Pozostałe skróty: 

 ‘ minuta 

°C  stopień Celsjusza 

4-MePIP 4-metylopiperydyna 

A  rozpuszczalnik HPLC: woda + 0,1% kwas 

(TFA lub HCOOH) 

Ac acetyl 

Alloc  alliloksykarbonyl 

AFPS  automatyczna przepływowa synteza 

peptydów 

AMDBH 2-amino-5-metoksy-N’,N’ 

dimetylobenzohydrazyd 

Asi aspartimid 

B rozpuszczalnik HPLC: acetonitryl + 0,1% 

kwas 

BBI  inhibitory proteaz Bowmana-Birka 

Boc  tert-butyloksykarbonyl 

BrAcOH kwas bromooctowy 

CCK  cykliczny splot/węzeł cystynowy (ang. 

cyclic cystine-knot –  

ClAcOH kwas chloroctowy 

COMU (heksafluorofosforan 1-cyjano-2-etoksy-2-

oksoetylidenoaminooksy) dimetylamino-

morfolino-karbenu) 

Da  dalton 

DBU  1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en 

DCM  dichlorometan 

DIC N,N’-diizopropylokarbodiimid 

DIPEA N,N-diizopropyloetyloamina  

DMF N,N-dimetyloformamid 

DMS  siarczek dimetylu 

DMSO dimetylosulfotlenek 

DNA kwas deoksyrybonukleinowy 

Dobz p-boronobenzyloksykarbonyl 

DODT 2,2′-(etylenodioksy)dietanotiol 

DSF disulfiram 

DTC dietyloditiokarbaminian 

DTNP 2,2′-dithiobis(5-nitropyridine) 

DTT ditiotreitol 

EDT 1,2-etanoditiol 

EIC ekstrahowany prąd jonowy (Extracted Ion 

Chromatogram 

EPL  ligacja białek w wyniku ekspresji genów 

(ang. Expressed Protein Ligation) 

ESI  jonizacja typu elektrosprej (ang. 

ElectroSpray Ionization) 

Et2O eter dietylowy 

EtOAc octan etylu 

eq ekwiwalent  

Fmoc 9-fluorenylometoksykarbonyl 

FT-ICR-MS Spektrometria Jonowego 

Rezonansu Cyklotronowego z 

Fourierowską Transformacją wyników 

(ang. Fourier Transform Ion Cyklotron 

Resonance Mass Spectrometer) 

GdnHCl  chlorowodorek guanidyny 

h  godzina 

HATU heksafluorofosforan N-[(dimetylamino)-

1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pirydyno-1-

ilometylenu] 

HPLC wysokosprawna chromatografia cieczowa 

(ang. High Performance Liquid 

Chromatography) 

HRMS wysokorozdzielcza spektrometria mas 

IUB Międzynarodowa Unia Biochemiczna 

IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i 

Stosowanej 

KAHA α-ketokwas-hydroksyloamina 

LC-MS chromatografia cieczowa sprzężona ze 

spektrometrią mas 

MDR – wielooporne bakterie, ang. multi-drug 

resistant bacteria 

MeCN acetonitryl 

MeNbz N-acylo-N′-metylomocznik 

MESNa 2-merkaptoetanosulfonian sodu 

MHz  mega Hertz 

MeOH metanol  

Mmt metoksytrityl 

(Mmt)cea metoksytritylocysteamina 

Mob 4-metoxybenzyl 

Mob-SH  4-metoksy-α-toluenotiol 

MPAA kwas 4-merkaptofenylooctowy 

MS spektrometria mas 
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MS/MS tandemowa spektrometria mas 

Mtt 4-metylotrityl 

m/z stosunek masy do ładunku 

N-Hnb-Cys N-(2-hydroksy-5-nitrobenzylo)cysteina 

N-PIP-Gly N-piperydynoglicyna 

NCL  natywna ligacja chemiczna 

NMM N-metylomorfolina 

NMP N-metyolpirolidon  

NMR  jądrowy rezonans magnetyczny 

N-SEtGly N-2[tioetylo]glicyna 

N-SdmEtGly N-2[dimetylotioetylo]glicyna 

obl. obliczone (np. m/z) 

OBzl gruba benzyloksykarbonylowa 

OMe grupa metoksylowa 

OtBu grupa t-butylowa 

Oxyma  octan cyjano(hydroksyimino) etylu 

PDA detektor z matrycą fotodiodową 

(Photodiode Array Detector) 

PDB baza danych białek (ang. protein database) 

PIP piperydyna  

PG grupa blokująca (protecting group) 

PyAOP heksafluorofosforan 7-azabenzotriazolo-1-

ilo-oksy-tris-pirolidynofosfoniowy 

PyBOP heksafluorofosforan benzotriazolo-1-ilo-

oksy-tris-pirolidynofosfoniowy 

qTOF analizator czasu przelotu z pojedynczym 

kwadrupolem  

Rink  żywica amidowa typu Rink 

RP układ faz odwróconych 

Rt czas retencji 

rt temperatura pokojowa 

SEA  bis(2-tioetylo)amina 

Sez kwas 4-karboksyselenazolidynowy 

SPPS synteza peptydów na nośniku stałym 

(Solid-Phase Peptide Synthesis) 

SR tiol 

Tbeoc 2-(t-butylodisulfanylo)etyloksykarbonyl 

TBTU tetrafluoroboran O-(benzotriazolo-1-ilo)-

N,N,N',N'-tetrametylouroniowy 

tBu tert-butyl 

tBuSH tert-butylotiol 

TCEP tris(2-karboksyetylo)fosfina  

TEA trietyloamina 

TEAB diwęglan trietyloamonowy 

Tfa-  trifuloroacetyl 

Tfacm trifluoroacetamidometyl 

TFA kwas trifluorooctowy 

TentaGel żywica typu TentaGel 

THF  tetrahydrofuran 

Thz kwas tiazolidyno-2-karboksylowy 

Thz(Me2) kwas 2,2-dimetylotiazolidyno-4-

karboksylowy 

TIC  całkowity prąd jonowy (Total Ion 

Chromatogram) 

TIS triizopropylosilan 

TLC chromatografia cienkowarstwowa 

TMS tetrametylosilan 

Tris  tris(hydroksymetylo)aminometan 

Trt trityl = trifenylmetyl 

(Trt)cea  (S-tritylo)cysteamina 

(Trt)dmcea (S-tritylo)cysteamina 

Trt-Cl chlorek tritylu 

Trt-OH trifenylometanol 

UV-vis  spektroskopia widzialna I w ultrafiolecie 

VA-044 dichlorowodorek 2,2’-azobis(2-(2-

imidazol-2-ilo)propanu) 

wyd. wydajność 

znal. znalezione (np. m/z) 
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3.2. Tabele aminokwasów, nośników stałych i grup blokujących 

i odczynników stosowanych do syntezy peptydów 

Skróty jedno oraz trójliterowe zostały wykorzystane zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii 

Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W Tabela 1 przedstawiłam Wzory oraz skróty jedno 

i trójliterowe zastosowanych i omawianych w pracy aminokwasów, w Tabela 2 zamieściłam 

stosowane i omawiane w pracy grupy blokujące wraz z ich skrótami, strukturami oraz warunkami 

deprotekcji, natomiast w Tabela 3 zamieściłam stosowane i omawiane w pracy nośniki stałe (żywice) 

do syntezy peptydów wraz z ich skrótami, strukturami linkerów oraz warunkami uwalniania z nośnika 

stałego a w Tabela 4 odczynniki zastosowane w syntezie peptydów wraz z ich skrótami, wzorami 

strukturalnymi i producentem. 

Tabela 1 Stosowane i omawiane w pracy aminokwasy białkowe, niebiałkowe oraz syntetyczne. 
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Tabela 2 Stosowane i omawiane w pracy grupy blokujące, na podstawie [98, 113]. 

Skrót Strategia Nazwa 
Struktura blokowanego 

aminokwasu 

Warunki 

deprotekcji 

Blokowania grupy aminowej 

Fmoc Fmoc 9-fluorenylometoksykarbonyl 
O

O

NH

R

OH

O

 

20-25% PIP / DMF 

(lub 4-MePIP lub 

piperazyna) 

t-Boc 
Fmoc 

Boc 
t-butyloksykarbonyl O NH

OH

O R

O  

95% TFA, 2,5% 

TIS, 2,5% H2O 

HCl 

Z Boc benzyloksykarbonyl O NH
OH

O R

O  

HF 

H2/Pd/C 

HBr / AcOH 

Mtt Fmoc 4-metylotrityl 
NH

NH2

OH

O  

1% TFA/DCM 

Trt Fmoc trityl 
OH

NH2 O

N

N

 

95% TFA, 2,5% 

TIS, 2,5% H2O 

 

Alloc 
Fmoc 

Boc 
alliloksykarbonyl 

NH

NH2

OH

O

O

O

 

Pd(OAc)2 

Blokowania grupy karboksylowej 

OtBu Fmoc ester tert-butylowy O
NH2

O

R

 

TFA 

HCl 

OBzl Boc ester benzylowy O
NH2

O

R

 

HF 

H2/Pd/C 

O-2-PhiPr Fmoc ester 2-fenyloizopropylowy O
O

NH2

O

OH 

1% TFA, 1% TIS 

/DCM 

OAll 
Fmoc 

Boc 
ester allilowy 

O
O

NH2

O

OH 

Pd(OAc)2 

Blokowania grupy hydroksylowej 

tBu Fmoc tert-butyl O

NH2

O

OH

 

95% TFA, 2,5% 

TIS, 2,5% H2O 

Blokowania grupy tiolowej 
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Mmt Fmoc 4-metoksytrityl O

NH2

S

OH

O

 

1% TFA, 1% TIS 

/DCM 

Trt Fmoc trityl O

NH2

S

OH

 

92,5% TFA (min. 

25%), 2,5% EDT, 

2,5% TIS, 2,5% 

H2O 

Dpm Fmoc difenylometyl 

O

NH2S

OH

 

92,5% TFA (min. 

60%), 2,5% EDT, 

2,5% TIS, 2,5% 

H2O 

Bzl, Bn Boc benzyl 

O

NH2

S

OH

NH

 

Na / NH3 

HF 

TMSBr/TFA/ 

tioanizol 

1) 15 eq PdCl2 2) 

DTC 3) 10 eq DSF 

Acm 
Fmoc 

Boc 
acetyloamidometyl 

O

NH2

S

OH

NH

O

 

I2, 0.1% TFA/50% 

MeCN/H2O 

Hg2+, Ag+, Tl+ 

Phacm 
Fmoc 

Boc 
fenyloacetyloamidometyl 

O

NH2

S

OH

NH

O

 

I2/AcOH lub 

PGA – 

penicylynowa 

amidaza G 

StBu Fmoc tert-butylotiol O

NH2

S

OH

S

 

fosfiny, tiole, np. 

TCEP, DTT 

Allocam 
Fmoc 

Boc 
alliloksykarbonylaminometyl 

O

NH2

S

OH

NH

O

 

Pd(OAc)2, 3% 

NMM, 5% AcOH 

Meb 

Mbzl 

Fmoc 

Boc 
4-metylbenzyl 

ONH2

S OH

OH

 

HF/p-cresol (9:1) 

Mob 

pMeObzl 

Fmoc 

Boc 
4-metoksybenzyl 

ONH2

S OH

O

 

PdCl2 

HF 

DTNP/TFA/ 

tioanizol 

Hg, Tl, Ag / TFA 

Msbh 
Fmoc 

Boc 

4,4’- 

dimetylosulfinylbenzhydryl 

O

NH2S

OH

S

S

O

O

 

NH4I, 1% DMS 

(siarczek dimetylu) 

/TFA 

oNv Fmoc 2-nitroweratryl 

ONH2

S OH
NO2

 

UV – 350 nm 
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Tabela 3 Stosowane i omawiane w pracy nośniki stałe (żywice), load. – obsadzenie. 

Blokowania grupy selenolowej 

Mob  

pMeObzl 

Fmoc 

Boc 
4-metoksybenzyl 

ONH2

Se OH

O

 

5% DMSO/TFA 

All 
Fmoc 

Boc 
allil 

O

NH2

Se

OH

 

Pd(OAc)2 

Jednoczesne blokowania grupy tiolowej i aminowej 

Boc/Fmoc-

Thz 
Boc/Fmoc Boc/Fmoc-tiazolidyna 

O

N

S

OH
Boc/Fmoc

 

1) deprotekcja 

Boc/Fmoc 

2) 20 MeONH2 

pH 4,2 

ΨMe,MePro Fmoc pseudoprolina 

O

N

S

OH
Boc/Fmoc

 

TFA 

TFMSA 

Nin Boc ninhydryna 

O

NH

S

OH

O

O
 

Cys-OMe 

/DMF/DIPEA 

10% TFA/H2O/Zn 

Blokowania innych grup 

Pbf Fmoc 

2,2,4,6,7-

pentamethylodihydrobenzofura

no-5-sulfonyl 

O S

O

O
NH O

NH

NH

NH2

OH

 

95% TFA, 2,5% 

TIS, 2,5% H2O 

Skrót Nazwa 

Producent 

load. 

mmol/g 

Rodzaj polimeru Struktura linkera 
Warunki 

uwalniania 

TG HL NH2 

(high-

loading) 

TG S NH2 

(standard) 

Żywica 

TentaGel® 

aminometylowa 

o wysokim 

obsadzeniu 

Rapp 

polymers 

0,4-0,6 

Kopolimer 

polistyrenu i 

glikolu 

polietylenowego 

NH2 O  

0,3 M BrCN / 

70% HCOOH / 

H2O 

(reakcja z resztą 

metioniny) 

 

Degradacja 

Edmana 

TG MB NH2 

(medium 

beads) 

Żywica 

TentaGel® 

aminometylowa 

o średnich 

ziarnach 

Rapp 

polymers 

0,23 

Kopolimer 

polistyrenu i 

glikolu 

polietylenowego 

NH2 O  

TG R RAM 

(research) 

Żywica 

TentaGel® 

amidowa typu 

Rinka 

Rapp 

polymers 

0,19 

Kopolimer 

polistyrenu i 

glikolu 

polietylenowego 

NH

O

O

NH

O

Fmoc
O

 

> 85% TFA 

ChemMatrix 

RAM 

Żywica 

ChemMatrix® 

amidowa typu 

Rinka 

Sigma 

Aldrich 

0,4-0,6 

Glikol 

polietylenowy 

PEG 

NH

O

O

NHO

O

Fmoc

 

> 85% TFA 
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Tabela 4 Odczynniki stosowane do syntezy peptydów. 

Skrót Nazwa Struktura 

pyAOP 
heksafluorofosforan 7-azabenzotriazolo-1-ilo-

oksy-tris-pirolidynofosfoniowy 

N

N

N

N

O
P

+

N

N
NPF6

-

 

pyBOP 
heksafluorofosforan benzotriazolo-1-ilo-oksy-

tris-pirolidynofosfoniowy 

N

N

N

O
P

+

N

N
N

PF6
-

 

TBTU 
tetrafluoroboran O-(benzotriazolo-1-ilo)-

N,N,N',N'-tetrametylouroniowy 

N
N

N

O

N
+

N

BF4

-

 

HATU 
heksafluorofosforan N-[(dimetylamino)-1H-

1,2,3-triazolo-[4,5-b]pirydyno-1-ilometylenu] 
PF6

-

N

N
N

N

O

N
+

N

 

HOBt 1-hydroksybenzotriazol 

N
N

N

OH 

DIC N,N’-diizopropylokarbodiimid 
C NN

 

Oxyma pure Octan (etylo 2-cyjano-2-hydroksyiminy) O

O

CN

N
OH

 

DIPEA N,N-diizopropyloetanoamina N
 

DMF N,N-dimetyloformamid 
 

NMP N-metylopirolidon N

O 

PIP piperydyna NH
 

4-MePIP 4-metylopiperydyna NH
 

NIN Ninhydryna 
OH

OH

O

O  

NHNH2 hydrazonowa 

Iris 

Biotech 

0,3 

Kopolimer 

polistyrenu i 

diwynylobenzenu 

NH

O

N

NHFmoc

 

1) > 85% TFA,  

2) NaNO2, H+, 

tiol 

(tioestryfikacja) 
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TIS Triizopropylosilan SiH

 

VA-044 
dichlorowodorek 2,2’-azobis(2-(2-imidazol-2-

ilo)propanu) 

N

NH
N

NH

N
N *2HCl

 

 

4. PRZEGLĄD LITERATUROWY 

4.1. Peptydy cykliczne – definicje, rodzaje, przykłady 

Peptydy i białka (inaczej proteiny – gr. proteios „zajmujący pierwsze miejsce”) to biopolimery 

zbudowane z reszt aminokwasowych – Aa, połączonych wiązaniem peptydowym, mogące wykazywać 

strukturę drugo-, trzecio- i czwartorzędową. Struktura I-rzędowa peptydów i białek to sekwencja, 

a więc kolejność ułożenia reszt Aa oraz lokalizacja mostków disulfidowych. Struktura II-rzędowa 

występuje zarówno w peptydach jak i białkach. Jest to charakterystyczna konformacja niektórych ich 

fragmentów. Wyróżnia się alfa-helisę prawo (+) lub lewo (-) skrętną, β-harmonijkę: równoległą oraz 

antyrównoległą, a także β-zgięcia, w których dochodzi do zmiany kierunku łańcucha 

polipeptydowego. Wyróżnia się zgięcia typu I oraz II i uczestniczą one w wiązaniu się z innymi 

białkami np. receptorami. Struktura III-rzędowa określa kształt przestrzenny cząsteczki białka, który 

jest stabilizowany przez oddziaływania niekowalencyjne między resztami aminokwasowymi oraz 

z cząsteczkami rozpuszczalnika. Przykładami takich oddziaływań są: mostki solne, oddziaływania 

hydrofobowe oraz wiązania wodorowe. Oprócz oddziaływań niekowalencyjnych, mostki disulfidowe 

również wpływają na stabilizację struktury III-rzędowej „spinając” fragmenty białka. Struktura IV-

rzędowa występuje w części białek, w których dochodzi do niekowalencyjnego połączenia 2 lub 

więcej łańcuchów polipeptydowych. Przykładem takiego białka jest hemoglobina zbudowana 

z czterech łańcuchów polipeptydowych. Struktury wyższych rzędów generowane są w procesie 

ładowania peptydów i białek. Aminokwasy - związki organiczne, zawierające grupę aminową (-NH2) 

oraz kwasową grupę karboksylową (-COOH), mogą łączyć się ze sobą za pomocą wiązania 

peptydowego. Aminokwasy różnią się łańcuchem bocznym, który nie bierze udziału w tworzeniu tego 

wiązania. W Tabela 1 przedstawiłam omawiane i wykorzystane w rozprawie aminokwasy, których 

pierwsza część stanowi aminokwasy białkowe, czyli kodowane. Białka powstające w wyniku 

translacji często podlegają dalszym modyfikacjom enzymatycznym (modyfikacje potranslacyjne). 

Wszystkie białkowe aminokwasy oprócz glicyny, mają centrum stereogeniczne na węglu-α 

i przyjmują konfigurację L. Reszty D-aminokwasów które sporadycznie występują w polipeptydach 

(np. pochodzenia bakteryjnego czy toksynach produkowanych przez niektóre zwierzęta) tworzą się 

zazwyczaj w wyniku modyfikacji potransacyjnych [6]. 

Przyjęto, że peptydy (gr. pepto „trawię”) są produktami hydrolizy enzymatycznej białek. Są one 

zazwyczaj pozbawione są struktury trzecio- i czwarto-rzędowej. Peptydy od 2 do 10 reszt Aa 

nazywane są oligopeptydami a dłuższe od 10 do 100 polipeptydami. Do białek zalicza się dłuższe 

peptydy (powyżej 100) reszt aminokwasowych, w większości posiadające strukturę trzeciorzędową. 

Wyjątkiem są białka wewnętrznie nieuporządkowane (ang. intrinisically disordered proteins), które ze 

względu na oddziaływanie z kilkoma różnymi receptorami, posiadają część lub całość formy 

nieustrukturyzowanej. Peptydy o długości 50-100 Aa nazywa się czasem małymi białkami (np. białko 

ubikwityna o długości 76 Aa). Granica między peptydami a białkami jest więc umowna. Peptydy 

i białka występują we wszystkich organizmach żywych pełniąc różnorodne funkcje biologiczne:  

• katalityczne (enzymy) 

• transportowe (np. albumina, hemoglobina) 

• magazynowe (np. ferrytyna) 
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• receptorowe (np. kanały jonowe)  

• motoryczne (np. aktyna, miozyna) 

• kontrolne (hormony np. somatotropina, wazopresyna) 

• ochronne (np. immunoglobuliny, cyklosporyny, defensyny, intereferony, penicyliny) 

• budulcowe, strukturalne (np. keratyna, elastyna, kolagen) 

• regulatorowe (np. hormony wzrostu, insulina, czynniki transkrypcyjne, białka naprawcze 

DNA, ubikwityna) 

• trawienne (proteazy) 

• patogenne (konotoksyny, α-amanityna, tentoksyna) 

• neurotransmiterowe  (neuropeptydy, np. enkefalina) 

• rozrodcze (oksytocyna, kalata B-1) 

• oksydo-redukcyjne (glutation) 

 

Z tego względu są peptydy i białka są ważnym obiektem badań dotyczących mechanizmów 

procesów komórkowych i ich aspektów strukturalnych. Stanowią też obiekt zainteresowania chemii 

medycznej, umożliwiając opracowanie nowych metod terapii i diagnostyki.  

Przykładową klasyfikację peptydów zamieściłam na Ryc. 2. Najprostsze w budowie są peptydy 

liniowe, zbudowane z prostego łańcucha politeptydowego. Peptydy rozgałęzione zbudowane są 

natomiast z dwóch lub więcej łańcuchów. Do powstania rozgałęzienia może dojść np. wskutek 

utworzenia wiązania izopeptydowego z udziałem zasadowych lub kwasowych aminokwasów lub 

poprzez utworzenie międzycząsteczkowego mostka disulfidowego.  

 

 
Ryc. 2 Klasyfikacja strukturalna peptydów naturalnych. 

Kolejną ważną klasą peptydów są peptydy cykliczne. Możliwości cyklizacji peptydów są 

zróżnicowane ze względu na możliwość łączenia różnorodnych grup funkcyjnych występujących 

w łańcuchach bocznych. Oprócz monocyklicznych peptydów, można też znaleźć naturalnie 

występujące peptydy cykliczne rozgałęzione, bicyklicze oraz policykliczne. Na Ryc. 3 przedstawiłam 

sposoby cyklizacji peptydów. Pierwszy podstawowy sposób to wewnętrzna cyklizacja N-końcowej 

grupy aminowej z C-końcową grupą karboksylową, w której wyniku powstaje peptyd homodetyczny. 

Peptyd taki zasadniczo nie ma początku i końca, ponieważ wszystkie reszty połączone są ze sobą 

wiązaniami peptydowymi. Cyklizację tego typu nazywamy „głowa do ogona” (ang. head-to-tail). 

Pozostałe rodzaje cyklizacji mogą dotyczyć cyklizacji funkcjonalności łańcucha bocznego z grupą N-

końcową („głowa do łańcucha bocznego”), C-końcową („łańcuch boczny do ogona”) lub samym 

łańcuchem bocznym („łańcuch boczny do łańcucha bocznego”). Powstałe w ten sposób peptydy 

cykliczne są heterodetyczne. W dwóch pierwszych przykładach cyklizacja może zajść np. 

PEPTYDY

Liniowe Rozgałęzione Cykliczne

Homodetyczne

Heterodetyczne

Cykliczne 
rozgałęzione

Lassopeptydy

Bicykliczne Policykliczne

Bogate 
w reszty 
cysteiny

Cyklotydy
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z utworzeniem wiązania izopeptydowego. Na Ryc. 4 przedstawiłam przykładowe rodzaje cyklizacji 

prowadzące do powstania peptydów heterodetycznych. 

 

Ryc. 3 Konwencjonalne rodzaje cyklizacji oraz cyklizacje w obrębie łańcucha głównego stosowane 

w peptydomimetykach, na podstawie: [7]. 

 

Ryc. 4 Przykłady cyklizacji prowadzących do utworzenia heterodetycznych peptydów cyklicznych: wiązanie 

disulfidowe (góra) oraz przykłady wiązania izopeptydowego (dół), kolejno: wiązanie łańcuch boczny do ogna, 

głowa do ogona oraz łańcuch boczny do łańcucha bocznego. 

Swoistym przykładem cyklizacji łańcuchów bocznych jest utworzenie 

wewnątrzcząsteczkowego mostka disulfidowego poprzez utlenienie grup tiolowych cysteiny do 

cystyny. Ten rodzaj cyklizacji tworzy dodatkowe usztywnienie w peptydach bi- oraz policyklicznych, 

takich jak peptydy bogate w reszty cysteiny (ang. cysteine-rich peptides) czy cyklotydy. Mostki 

disiarczkowe mogą też łączyć ze sobą dwa oddzielne łańcuchy polipeptydowe, czego przykładem jest 

insulina posiadające trzy takie mostki. Oprócz konwencjonalnych rodzajów cyklizacji, opracowany 

został także szereg chemicznych cyklizacji w syntezie peptydomimetyków (prawa część Ryc. 3), które 

mają za zadanie np. zwiększyć stabilność tych związków na degradację enzymatyczną. Do tych 

niekonwencjonalnych można też zaliczyć tzw. peptydy zszywane (ang. stapled peptides), w których 

dochodzi do chemicznego połączenia wybranych grup funkcyjnych z zewnętrznym bi- albo 

triwalentnym linkerem. Takie peptydy mogą mieć zastosowania terapeutyczne [8]. Do 
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peptydomimetyków należą również peptoidy, w których łańcuch boczny został przeniesiony z węgla-α 

na grupę aminową, depsipeptydy i tiodepsipeptydy, w których wiązanie amidowe zostało zastąpione 

wiązaniem estrowym lub tioestrowym, i występuje tzw. heterocyklizacja. Przykłady te zamieściłam na 

Ryc. 6. Walinomycyna jest przykładem depsipeptydu zawierającego 6 wiązań peptydowych oraz 

6 wiązań estrowych (Tabela 5). Dzięki cyklizacji i obecności wielu reszt waliny, peptyd jest silnie 

lipofilowy, co umożliwia mu przejście przez błony biologiczne [9]. Cyklosporyna A bogata jest 

natomiast w lipofilowe reszty N-metyloleucyny. Umożliwia to jej doustne stosowanie jako leku 

immunosupresyjnego [18]. Ciekawym przykładem jest również tiokoralina będąca bicyklicznym 

tiodepsipeptydem. W jej strukturze występują dwa wiązania tioestrowe oraz jeden mostek disulfidowy 

[20]. Do peptydomimetyków należą również peptydy retro-, inwerso- oraz retro-inwerso. Reszty D-

aminokwasowe nie są rozpoznawane przez enzymy proteolityczne, co zwiększa stabilność 

metaboliczną złożonych z nich peptydów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że aktywność peptydów 

zależy od ich konformacji przestrzennej i dopasowania do receptora. Dlatego inwersopeptyd będący 

lustrzanym odbiciem, nie będzie już tak dobrze wiązać się z receptorem, co osłabia jego biologiczną 

aktywność [10]. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku retropeptydu, którego sekwencja zostanie 

odwrócona. Często jednak połączenie tych dwóch operacji prowadzące do retro-inwersopeptydów, 

które mają ten sam przestrzenny układ łańcuchów bocznych, ale przeciwny kierunek wiązań 

peptydowych prowadzi do zachowania aktywności biologicznej, zwłaszcza w przypadku peptydów 

cyklicznych (Ryc. 5).  

W Tabela 5 zamieściłam przykłady peptydów cyklicznych z każdej klasy. Warto zwrócić 

uwagę na różnorodność struktur peptydowych. Wszystkie z wymienionych są biologicznie aktywne, 

część jest stosowana jako leki, a część ma udowodnione działanie terapeutyczne u człowieka. 

Najpopularniejszy lek peptydowy – insulina, zostanie omówiony w kolejnym rozdziale, gdyż tworzy 

rodzinę peptydów o podobnej strukturze. W kolejnej pozycji zamieściłam równie popularny 

bicykliczny dipeptyd – penicylinę G. Jest ona zbudowana z reszt penicylaminy oraz alaniny, do której 

za pomocą wiązania amidowego przyłączony jest podstawnik benzylowy. Węgiel β-alaniny 

(o numerze 10) połączony jest zarówno z azotem penicylaminy (15) tworząc wysokoenergetyczny 

pierścień czteroczłonowy jak i z siarką (przy numerze 10) tworząc pierścień pięcioczłonowy. 

Pozostałe penicyliny mają zachowany ten układ cykliczny i różnią się podstawnikiem i mają działanie 

przeciwbakteryjne, stąd są nazywane antybiotykami beta-laktamowymi. Są one produkowane przez 

pędzlaki i szeroko stosowane w medycynie. Stanowią 50% produkowanych antybiotyków [16]. 

W kolejnym rozdziale zostanie omówionych kilka klas biologicznie aktywnych peptydów 

cyklicznych. Wiele małocząsteczkowych peptydów cyklicznych zawiera niebiałkowe reszty 

aminokwasowe, takie jak np. N-alkiloaminokwasy (w cyklosporynie A, tiokoralinie) 

i dehydrofenyloalanina w przypadku tentoksyny, a także D-aminokwasy (w bacycyklinie, 

cyklosporynie) i penicylamina w penicylinach. 

D-aminokwasy, N-alkiloaminokwasy, a wśród naturalnych: glicyna oraz prolina, indukują 

wygięcie łańcucha peptydowego ułatwiając cyklizację [11]. Jedną z metod chemicznych ułatwiających 

przyjęcie konformacji cis wiązania peptydowego, jest wprowadzenie pseudoproliny (ΨMe,MePro), która 

generuje jeszcze większą zawadę steryczną niż prolina oraz zapobiega tworzeniu się struktury 

drugorzędowej podczas syntezy na nośniku stałym [12]. Pseudoproliny w warunkach kwaśnych 

ulegają deprotekcji do odpowiednich naturalnych reszt cysteiny, seryny i treoniny [13]. 



23 

 

 
Ryc. 5 Schemat ilustrujący przekształcenie peptydu w inwerso-, retro- oraz retro-inwersopeptyd z następującymi 

zmianami kątów φ i ψ; przetłumaczony, źródło [14]. 

 

Ryc. 6 Przykłady struktur peptydomimetyków; przetłumaczone, źródło [9]. 

Tabela 5 Przykłady różnych rodzajów biologicznie aktywnych peptydów cyklicznych. 

 

 

Nr Nazwa 

Występowanie 

Rodzaj Funkcja Struktura 

1 insulina ludzka 

 

człowiek 

bicykliczny peptyd 

heterodetyczny 

dwuniciowy 

cystynowy 

regulacja stężenia 

glukozy we krwi 

[przetłumaczony, 15] 
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2 penicylina G 

 

grzyby: pędzlaki 

bicykliczny 

dipeptyd 

heterodetyczny 

obronna 

 

u człowieka: 

przeciwbakteryjna 

[16] 

3 tentoksyna 

 

grzyb  

Alternaria 

alternata 

monocykliczny 

tetrapeptyd 

homodetyczny 

patogenna 

 

powoduje chlorozę 

u roślin – potencjalny 

naturalny herbicyd 

[17] 

4 cyklosporyna A 

 

grzyb 

Tolypocladium 

inflatum 

 

mononyckliczny 

undekapeptyd 

homodetyczny 

patogenna 

 

 

u człowieka: 

immunosupresyjna 

[przetłumaczony, 18] 

5 walinomycyna 

 

różne gatunki 

bakterii 

Streptomyces 

monocykliczny 

dodekadepsipeptyd 

homodetyczny 

przekaźnikowa 

(jonofor) 

silny antybiotyk 

 

potencjalne działanie 

przeciw SARS-CoV 

[19] 

[9] 

6 tiokoralina 

 

ślimak morski 

Actinomycete L-

13-ACM2-092 

Bicykliczny 

oktatiodepsipeptyd 

homodetyczny 

Inhibitor replikacji 

DNA 

 

Potencjalne działanie 

przeciwnowotworowe 

[20] 

7 bacycyklina 

 

mięczak 

Mytilus edulis 

monocykliczny 

heptadekapeptyd 

homodetyczny 

 

 

Przeciwbakteryjna 

[21] 

N-metylacja 

Aminokwas 

niebiałkowy 

D-aminokwas 
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8/ 

8a 

Oksytocyna 

(lewa część) / 

wazopresyna 

(prawa część) 

 

ssaki 

monocykliczny 

nonapeptyd 

rozgałęziony 

heterodetyczny 

z makrocyklicznym 

mostkiem 

disulfidowym 

powoduje skurcze 

macicy, stymuluje 

produkcję mleka /  

reguluje ciśnienie krwi 

[22] 

9 α-amanityna 

 

grzyby:  

muchomór 

sromotnikowy 

jadowity, 

chełmówka 

obrzeżna 

bicykliczny 

oktapeptyd 

homodetyczny 

Patogenna 

 

 

Potencjalne działanie 

przeciwnowotworowe 

[23] 

10 SFTI-1 inhibitor 

trypsyny z 

nasion 

słonecznika 

 

nasiona 

słonecznika: 

helianthus 

annuus 

bicykliczny 

tetradekapeptyd 

homodetyczny 

z wewnątrzcząstecz

kowym mostkiem 

disulfidowym 

Inhibicja endo- oraz 

egzogennych proteaz 

serynowych  

 

11 kalata B1 

 

roślina:  

oldenlandia 

affinis 

tetracykliczny 

nonakozanopeptyd 

homodetyczny 

z motywem węzła 

trzech mostków 

disulfidowych 

ochronna 

 

u człowieka: 

stymuluje akcję 

porodową 

 
[24] 

12 zikonotyd 

 

ślimaki 

morskie: 

stożki  

conidae 

tricykliczny 

pentakozanopeptyd 

heterodetyczny 

z trzema mostkami 

disulfidowymi 

neurotoksyczna 

 

u człowieka: 

przeciwbólowa  

 
[25] 
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4.2. Przegląd biologicznie aktywnych peptydów cyklicznych 

4.2.1. Cyklopeptydy bogate w reszty proliny 

Obecność reszt proliny jest jednym ze sposobów na odpowiednie „wygięcie” łańcucha 

peptydowego umożliwiające cyklizację. Dzieje się tak dlatego, że prolina jest jedynym naturalnie 

występującym aminokwasem drugorzędowym indukując formę cis wiązania peptydowego. Wiele 

produktów naturalnych pochodzących z organizmów morskich, głównie mięczaków, należy do 

homodetycznych peptydów cyklicznych o długościach 7-8 Aa i zawierających 2-3 reszty proliny. Są 

to, np. aksinastatyny, aksinelliny, fakellistatyny, fakefustatyny, stylostatyny, stylizamidy, hymenamidy 

oraz rollamidy [28]. Przedstawiłam je w Tabela 6. Izolowane produkty często są mieszaniną izomerów 

cis oraz trans, których zawada steryczna nie pozwala na swobodną zmianę konformacji. Z tego też 

powodu ich chemiczna synteza i cyklizacja są małowydajne i często otrzymywane są nieaktywne 

biologicznie konformery, epimery oraz dimery. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest 

zastosowanie wspomnianych wcześniej pseudoprolin, indukujących wygięcie łańcucha 

polipeptydowego [29]. Analizując sekwencje przedstawionych peptydów, można zauważyć, że oprócz 

reszt prolin, zbudowane są one głównie z powtarzających się reszt aminokwasów neutralnych, 

hydrofobowych, takich jak fenyloalanina, alanina, leucyna, izoleucyna, walina, z których dwa ostatnie 

również zwiększają zawadę steryczną. Większa hydrofobowość spowodowana nie tylko cyklizacją, 

ale też obecnością tych reszt ułatwia penetrację błon biologicznych. 

13 RTD-1 θ-

defensyna 

makaka 

 

ssaki: małpy 

Macaca mulatta 

tetracykliczny 

homodetyczny 

oktadekappetyd 

z trzema mostkami 

disulfidowymi 

Obronna 

[26] 

14 sungsanpina 

 

bakterie gram-

dodatnie 

Streptomyces 

sp. 

lassopeptyd – 

cykliczny 

heterodetyczny 

rozgałęziony 

pentadekapeptyd 

obronna 

 
[27] 
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Przedstawione peptydy należą do czynników obronnych tych organizmów i wykazują 

właściwości przeciwbakteryjne. W badaniach in vitro często wykazują również właściwości 

przeciwzapalne, przeciwnowotorowe i mogą mieć potencjalne zastosowanie jako terapeutyki [30].  

Tabela 6 Struktury przykładowych peptydów bogatych w reszty proliny 

 

4.2.2. Dwułańcuchowe peptydy cystynowe 

Wśród analizowanych w poprzednim rozdziale w Tabela 5 struktur peptydów cyklicznych 

niewątpliwie wyróżnia się produkowana w trzustce insulina (ludzka), która zbudowana jest z dwóch 

łańcuchów peptydowych połączonych ze sobą jedynie mostkami disulfidowymi [36]. Insuliny innych 

gatunków ssaków różnią się nieznacznie sekwencją zachowując ten sam układ mostków, a ich funkcją 

jest regulacja stężenia glukozy we krwi. Taką strukturę cykliczną można więc w bardzo łatwy sposób 

nazwa Struktura Nazwa Struktura 

[źródło] 

aksinastatyna 3 

 
[31] 

aksinellina A 

[28] 

fakellistatyna 15 

 

 

 
[32] 

fakefustatyna A 

[33] 

stylizamid E 

 
[32] 

stylostatyna A 

 

(ligacja KAHA) 

 
[34] 

hymenamid 

 
[30] 

rollamid 

 
[35] 
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zredukować za pomocą jonów metali, prostych tioli (cysteina, glutation) w środowisku neutralnym, 

otrzymując dwa liniowe łańcuchy, których utlenienie nie prowadzi do odzyskania właściwości 

biologicznych insuliny [37]. Mimo to część peptydów wykazuje podobną strukturę tworząc klasę 

dwuniciowych peptydów cystynowych. Insulinopodobne czynniki wzrostu I i II regulują wzrost 

i rozwój kości i tkanek. Kolejnym tego rodzaju peptydem jest relaksyna powodująca relaksację 

obręczy miednicy podczas akcji porodowej [38]. Stąd pochodzi nazwa insulinowo-relaksynowej 

„nadrodziny” hormonów peptydowych, której schemat, według Wade i wsp. [39], przedstawiłam na 

Ryc. 7. Peptydy insulinopodobne INSLs również regulują funkcje płciowe. Biosynteza tej grupy 

hormonów peptydowych rozpoczyna się od translacji liniowego preprohormonu, który w wyniku 

modyfikacji poranslacyjnych ulega hydrolizie do prohormonu zbudowanego z łańcuchów A, B i C z 

wewnętrznym mostkiem disulfidowym. W kolejnym etapie następuje hydroliza wiązań łańcucha C z 

pozostałymi i utworzenie dwóch międzycząsteczkowych mostków disulfidowych. Duże 

zapotrzebowanie na insulinę jako leku na cukrzycę, doprowadziło do rozwoju chemicznych metod jej 

syntezy o jak największej wydajności i trwa nadal od przeszło stu lat. Proste utlenienie łańcuchów A 

i B nie pozwala otrzymać aktywnej insuliny (wydajność mniej niż 3%). Dzięki zastosowaniu 

ortogonalnego blokowania cystein i ich selektywnego utlenienia, możliwe było zwiększenie 

wydajności syntezy bioaktywnej insuliny jednak cena i skala tej syntezy nadal nie pozwala na jej 

komercyjną produkcję [40]. Wciąż więc dominowały biologiczne (rDNA) i semisyntetyczne metody 

syntezy insuliny, ale dzięki zastosowaniu natywnej chemicznej ligacji odpowiednich prekursorów 

insulinowych możliwa jest jej wydajna chemiczna synteza o porównywalnej wydajności z metodami 

biologicznymi [41]. Wprowadzonych zostało również wiele analogów o poprawionych 

właściwościach, przykładowo: selenolowy analog insuliny, o większej stabilności i efektywniejszym 

fałdowaniu [42]. 

 

Ryc. 7 Schemat insulinowo-relaksynowych hormonów peptydowych [39]. 

 

4.2.3. Peptydy bogate w reszty cysteiny 

W kolejnych podrozdziałach opisane zostaną peptydy bogate w reszty cysteiny. Jest to 

charakterystyczna grupa peptydów, głównie homodetycznych, które dzięki obecności wielu reszt 

cystein tworzą sieć wewnątrzcząsteczkowych mostków disuflidowych generując wielocykliczny 

peptyd o usztywnionej stukturze, np. cyklotydy, konotoksyny. Ponadto w takich peptydach 

wielocyklicznych jak cyklotydy i defensyny mostki disuflidowe mogą wzajemnie przechodzić przez 

siebie tworząc cykliczny splot cystynowy (ang. cyclic cystine-knot – CCK), który jeszcze bardziej 

stabilizuje cycklopeptyd termicznie i metabolicznie. Motyw splotu CCK przedstawia Ryc. 8. 
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Ryc. 8 Motyw splotu cystynowego (tzw. cystine knot), 

przetłumaczony, źródło: [43]. 

 

4.2.3.1. Konotoksyny 

Konotoksyny są to krótkie, bogate w reszty cysteiny peptydy, będące neurotoksynami. 

Produkowane są przez rodzinę drapieżnych ślimaków morskich – stożków (Conidae). Polują na inne 

ślimaki, skorupiaki oraz ryby, a człowieka mogą uśmiercić w ciągu kilku- kilkudziesięciu minut [47]. 

Są potencjalnymi silnymi lekami przeciwbólowymi i przeciwpadaczkowymi, blokującymi kanały 

jonowe (noradrenaliny, sodowe, potasowe, receptory białka G itd.). Ze względu na wzór mostków 

disulfidowych wyróżnia się kilka klas konotoksyn (A, M, T, O, I oraz P). Przykładowo do klasy A 

należą konotoksyny zawierające 4 reszty cysteiny, z utworzonymi dwoma mostkami disulfidowymi: 

między pierwszą oraz trzecią, oraz między drugą i czwartą resztą. Jeśli natomiast mostki te zostaną 

utworzone między pierwszą a czwartą oraz drugą i trzecią resztą, mamy do czynienia z konotoksynami 

typu T. Ze względu natomiast na ilość oraz bezpośrednie sąsiedztwo reszt cystein uwzględnia się 

struktury konotoksyny oznaczane liczbami rzymskimi. Następnie, ze względu na pochodzenie, 

wyróżnia się nadrodziny (superfamilies) konotoksyn oznaczanych literami alfabetu od A do Y. Część 

rodzin charakteryzuje jeden rodzaj struktur a część przejawia wiele różnych struktur. Dla celów 

farmakologicznych wyróżnia się rodziny konotoksyn oznaczane literami greckimi od α do ω. Ze 

względu na ogromną ich różnorodność stworzona została baza konotoksyny ConoServer, w której 

można znaleźć informacje, struktury, klasyfikację oraz statystyki dotyczące konotoksyn [44]. Na Ryc. 

9 przedstawiony jest schemat rodzajów konotoksyn oraz przykładowe ich struktury. Uwagę zwraca 

różnorodność strukturalna tych cząsteczek, z wyróżnionymi α-helisami oraz β-kartkami.  

Ze względu na działanie w inhibicji receptorów, struktury konotoksyn są ekstensywnie badane 

pod kątem projektowania leków i ich tzw. reiżynierii w celu polepszenia właściwości leczniczych 

głównie poprzez dodatkową cyklizację [47]. Przykładem stosowanego aktualnie leku 

konotoksynowego jest ω-konotoksyna MVIIA pod nazwą Prialt w leczeniu chronicznego bólu (Ryc. 

9a), podobnie jak zikonotyd przedstawiony w Tabela 5. W strategiach syntezy konotoksyn 

wykorzystuje się ortogonalne blokowania grup tiolowych w celu selektywnego utworzenia 2, 3 lub 4 

mostków disiarczkowych [45,46]. 

Ryc. 9 od lewej: rodzaje konotoksyn ze względu na położenie mostków disulfidowych, źródło[44] oraz struktury 

czterech reprezentatywnych konotoksyn, należących do rodzin: a) ω, b) µO c) µ, d) α, źródło[47]. 
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4.2.3.2. Inhibitory Bowmana-Birka  

Inhibitory proteaz Bowmana-Birka (BBI) to rodzina peptydów i białek hamujących działanie 

peptydaz serynowych typu S1 oraz S3. Występują w roślinach, szczególnie nasionach roślin 

strączkowych oraz ziarnach zbóż. Oprócz funkcji regulacyjnej własnych proteaz, chronią też przed 

egzogennymi proteazami np. mikrobów i owadów, dzięki czemu mogą przetrwać znacznie dłużej niż 

inne części roślin. Inhibitory te występują w dwóch formach, z których jedna jest podwojeniem 

struktury bazowej. Mechanizm ich działania opiera się na interakcji z enzymem poprzez 

wyeksponowaną pętlę. W wyniku tego oddziaływania tworzy się niekowalencyjny, zdezaktywowany 

kompleks. W pętli tej występuje charakterystyczny dla BBI region β-kartki oraz mostek disulfidowy 

z niezmiennym motywem: CTP1SXPPXC (gdzie P1 to miejsce aktywne inhibitora, a X oznacza 

dowolną resztę aminokwasową)[48]. Zasadniczo wyróżnia się dwie grupy BBI: duże białka 

posiadające kilka miejsc aktywnych oraz polipeptydy o długości do 20 reszt aminokwasowych 

o większej specyficzności. Najmniejszym inhibitorem proteaz z tej rodziny jest inhibitor-1 trypsyny 

z nasion słonecznika: SFTI-1, z jednym mostkiem disiarczkowym. Mostek ten dzieli jego strukturę na 

dwie części, z czego tylko jedna odpowiada za działanie biologiczne, a druga jest niefunkcyjna.  

Na Ryc. 10 przedstawiona została sekwencja oraz struktura SFTI-1. Charakterystyczne cechy 

strukturalne tego inhibitora to oprócz bicyklicznej struktury: obecność trzech reszt proliny, z czego 

dwóch o zdefiniowanych konformacjach: cis w pozycji 8 oraz trans w pozycji 9, a także sieć wiązań 

wodorowych (Ryc. 10 b). Należy zauważyć, że tak usztywniona struktura, niewiele się zmienia po 

utworzeniu kompleksu z substratem, jakim jest β-trypsyna wołowa (Ryc. 10 c). W pętli niefunkcyjnej 

między resztami D14-G1 znajduje się miejsce cyklizacji otrzymanego w drodze biosyntezy prekursora 

SFTI-1. W pętli aktywnej, między resztami K5-S6 obecne jest natomiast wiązanie rozszczepialne. 

Mechanizm inhibicji tego peptydu polega na tym, że w miejsce P1 kieszeni aktywnej trypsyny lokuje 

się K5 natomiast miejsce P1’ zajmuje S6 i dochodzi do rozerwania wiązania peptydowego i utworzenia 

kompleksu acyl-enzym. Następnie pod wpływem katalitycznej reszty His trypsyny, dochodzi do 

regeneracji wiązania peptydowego [49].  

 

Ryc. 10 A: model SFTI-1 z wyróżnieniem pętli aktywnej 

(magenta), pętli niefunkcyjnej (pomarańczowy), miejsca 

cyklizacji podczas biosyntezy między D14-G1 oraz wiązania 

rozszczepialnego w trakcie inhibicji trypsyny między K5-S6; 

B: schemat ilustrujący ułożenie sieci wiązań wodorowych w 

SFTI-1 (na zielono), C: nałożenie struktury w rozworze 

(granatowy – na podstawie NMR: struktura PDB 1JBL) 

i po związaniu z β-trypsyną wołową (czarny – na podstawie 

badań kompleksu, struktura PDB 1SFI); przetłumaczone, 

źródło [51]. 

Istnieje również grupa peptydów 

wyizolowanych ze skóry różnych gatunków żab 

o podobnej strukturze do inhibitorów Bowmana-

Birka. Występuje w nich analogiczny motyw 

CWTKSXPPXPC tworzący funkcjonalną pętlę 

z jednym wiązaniem disiarczkowym [50]. Z tego 

względu peptydy te nazywane są inhibitorami 

trypsyny typu Bowmana-Birka – BBLTI (ang. 

Bowman-Birk like trypsin inhibitors). 
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Struktura inhibitorów Bowmana-Birka oraz inhibitorów typu Bowmana-Birka wykorzystywana 

jest w badaniach nad poszukiwaniem nowych inhibitorów proteaz o zwiększonym działaniu. Badania 

te realizowane są głownie przez modyfikacje niefunkcyjnej pętli w celu otrzymania inhibitora o dwóch 

pętlach funkcyjnych. Największą popularnością w tych badaniach cieszy się SFTI-1, służąc jako wzór 

w inżynierii nowych inhibitorów, molekularnemu przeszczepianiu (and. molecular grafting), 

badaniach nad mechanizmami inhibicji oraz jako modelowego peptydu w badaniach nad 

peptydomimetykami [51, 52, 53]. Z tego też względu metody jego coraz efektywniejszej syntezy 

i cyklizacji są wciąż eksplorowane z wykorzystaniem metod SPPS, NCL oraz syntezy enzymatycznej. 

Do tej pory cyklizacja SFTI-1 poprzez NCL została przeprowadzona z zastosowaniem prekursorów 

tioestrów: tioetyloalkiloamido (TEA), hydrazydów, Dbz (o-aminoaniliny) oraz na żywicy 

z wykorzystaniem MeDbz (o-amino(metylo)aniliny) i N-[2-tioetylo]glicyny [1 oraz ta praca]. 

Inhibitory Bowmana-Birka mają potencjalne zastosowanie w farmacji w leczeniu chorób, w których w 

których obserwuje się podwyższoną aktywność proteolityczną. Inhibitory proteaz stosuje się jako leki 

przeciw HIV, trombocytopenii, nadciśnieniu, zakrzepicy, cukrzycy i nowotworom [48]. Ponadto 

odporność peptydowych inhibitorów proteaz jest wykorzystywana w badaniach nad otrzymaniem 

roślin transgenicznych odpornych na szkodniki [54]. 

4.2.3.3. Cyklotydy 

Cyklotydy to naturalnie występujące homodetyczne peptydy wielocyklicznie zbudowane z 28-

37 reszt aminokwasowych i zawierające wspomniany motyw węzła trzech mostków disulfidowych. 

Produkowane są przez rośliny – ich pojedynczy gatunek produkuje około 100 cyklotydów, 

a opisanych jest już ponad 50 000. Na Ryc. 11 znajduje się ogólny schemat cyklotydów z motywem 

węzła, podział cyklotydów z udziałem procentowym przedstawiający różnicę między cyklotydami 

bransletowymi i Möbiusa oraz sekwencje przykładowych cyklotydów. Warto zauważyć, że duża część 

ich sekwencji jest powtarzalna i różnią się one tylko w określonych pozycjach. Reszty cystein zostały 

odpowiednio ponumerowane i zaznaczone na żółto. Między sześcioma resztami cystein znajduje się 

odpowiednio sześć pętli. Obecność reszt proliny w pętli 5 powoduje tworzenie wiązania cis 

odpowiadającego za zgięcie łańcucha we wstęgę Möbiusa. Kolejną znaczącą pozycją determinującą 

kierunek fałdowania (wg badań in vitro) jest reszta w pętli 2: izoleucyna w cyklotydach 

bransoletowych (na różowo) oraz „zginająca” glicyna w cyklotydach Möbiusa (na niebiesko) [55]. 

 

Ryc. 11 a) Schemat cyklotydów z węzłem cystynowym, b) podział cyklotydów z ich udziałem procentowym, c) 

sekwencje przykładowych cyklotydów, CyO2, cyO9 – cyklowiolacyny O2 i O9, odpowiednio; przetłumaczony, 

źródło [55]. 

Cyklotydy wykazują właściwości: 

• Obronne, na przykład owadobójcze, 

• Anty-HIV, np. cyrkulina A i B, 
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• Cytotoksyczne, 

• Stymulujące akcję porodową, np. kalata B1, 

• Hamujące proteazy, np. inhibitory trypsyny z przepękli indochińskiej (Momordica 

cochinchinensis) [56]. 

Szkielet cyklotydów stosuje się w badaniach projektowania leków, ponieważ to szczególny 

motyw węzła mostków disulfidowych odpowiada za ich wysoką stabilność metaboliczną i działanie 

biologiczne. Syntezę chemiczną cyklotydów można prowadzić zarówno wg procedury SPPS jak 

i NCL. W przypadku procedury SPPS cyklizacja może zostać przeprowadzona w roztworze lub na 

żywicy przy zastosowaniu linkerów „safety catch” (które zostaną omówione w dalszej części pracy) 

oraz selektywnego blokowania cystein. Z drugiej strony ogromną przewagą NCL jest tutaj możliwość 

otrzymania natywnej struktury z poprawnym ułożeniem wiązań disulfidowych bez konieczności 

selektywnego blokowania cystein i ich kolejnego utleniania. Oznacza to redukcję syntezy o 6 etapów 

(odblokowanie trzech par cystein i ich utlenianie) oraz trzech etapów oczyszczania. Otrzymanie 

natywnej struktury zachodzi w trakcie fałdowania oksydatywnego w fizjologicznym pH lub pod 

wpływem tlenu atmosferycznego. W ten sposób zsyntezowana została np. Kalata B1 [57, 58]. 

4.2.3.4. Defensyny i retrocykliny 

Defensyny są grupą kationowych peptydów bogatych w reszty cysteiny oraz produkowanych 

przez rośliny, grzyby oraz kręgowce i służą jako czynniki obronne. U kręgowców wyróżnia się 

podklasy defensyn alfa-, beta- oraz theta- o długościach odpowiednio: 29–35, 35–45, oraz 18 reszt 

aminokwasowych. Charakteryzują się obecnością 6 reszt cystein tworzących trzy mostki disiarczkowe 

oraz strukturą beta [59]. Ponadto ich usztywniona struktura, dodatni ładunek i amfipatyczność, 

odpowiadają za wysoką stabilność metaboliczną oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe [60]. α-

i β-defensyny występują u kręgowców, głównie ssaków i różnią się pozycją reszt cystein. Istnieją 

także defensyny roślinne, owadzie, grzybie oraz wielkie defensyny obecne u mięczaków, np. ostryg 

(ang. big oyster defensin). Wyjątkiem wśród struktur defensyn są θ-defensyny produkowane przez 

ssaki naczelne, które oprócz cyklizacji poprzez 3 mostki disiarczkowe, zawierają także cyklizację typu 

głowa-do-ogona. Na Ryc. 12 zamieściłam ogólny schemat θ-defensyn oraz strukturę θ-defensyny 

makaka (ang. rhesus θ-defensin 1 – RTD-1). Motywem strukturalnym tego typu defensyn jest oprócz 

trzech mostków disiarczkowych, również stała obecność takich reszt aminokwasowych jak glicyny 

w pozycji 1 oraz 5 arginin w pozycjach: 4, 9, 13, 17 i 18. Ilość oraz ułożenie wiązań disulfidowych 

odpowiadają za strukturę oraz stabilność θ-defensyn natomiast aktywność biologiczna jest wynikiem 

ich sekwencji i cyklizacji [61]. Wykazana została aktywność biologiczna defensyn wobec wirusów 

HIV-1, opryszczki, grypy oraz niektórych koronawirusów [62]. Mechanizm działania tych peptydów 

nie jest jeszcze w pełni poznany jednak pewne przesłanki sugerują, że tworzą one barierę oddziałując 

z immobilizowanymi na powierzchni komórek gospodarza glikoproteinami, blokując przyłączenie 

cząsteczki wirusa i jego fuzję [63]. Z drugiej strony, działanie przeciwbakteryjne defensyn może 

wynikać z ich podobieństwa do lektyn i oddziaływaniem zarówno na glikoproteiny bakteryjne oraz ich 

ujemnie naładowaną ścianę komórkową. Θ-defensyny są bogate w dodatnio naładowane reszty 

argininy, które mogą neutralizować ujemny ładunek ściany komórki bakteryjnej. Wynika z tego, że 

właściwości antybakteryjne i antywirusowe θ-defensyn wynikają z możliwości ich oddziaływania 

z pewnymi glikokoniugatami, takimi jak galaktozaminy i galaktoceramid. Defensyny te są zatem 

miniaturowymi lektynami [64, 65]. Oprócz aktywności przeciwdrobnoustrojowej, defensyny 

mobilizują również układ odpornościowy gospodarza, indukując produkcję cytokinin, chemotaksję, 

prezentację antygenową, gojenie ran oraz angiogenezę [66]. Strukturę defensyny wykorzystuje się 

w badaniach nad nowymi substancjami przeciwdrobnoustrojowymi w walce z wieloopornymi 

bakteriami (ang. MDR – multi-drug resistant bacteria), które zyskały oporność na stosowane obecnie 

antybiotyki, które odpowiadają np. za zakażenia szpitalne. Przykładem jest peptyd MTD12813 
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inspirowany strukturą RTD-1, z zachowanymi dwoma mostkami disulfidowymi, którego działanie 

biologiczne zachodzi w sposób pośredni poprzez mobilizację układu odpornościowego gospodarza 

[26]. 

 

Ryc. 12 Schemat θ-defensyn i struktura RTD-1 wg bazy: PDB 1HVZ, DOI: 10.2210/pdb1HVZ/pdb. 

Retrocykliny to syntetyczne analogi defensyny o właściwościach terapeutycznych. Zostały one 

zsyntezowane na podstawie kodu genetycznego odpowiadającego translacji θ-defensyny u człowieka. 

Peptydy te są naturalnie syntezowane przez małpy, jednak u człowieka ich biosynteza jest 

zablokowana poprzez kodon stop [67]. Są one też strukturalnie podobne do innych peptydów 

obronnych: protegryn, tachyplezyny i gomezyny, które zamieściłam na Ryc. 13. Te naturalnie 

występujące peptydy wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe 

oraz anty-HIV. Niestety peptydy te wykazują również działanie hemolityczne. 

Zasadniczą różnicą między wspomnianymi peptydami obronnymi a retrocyklinami jest brak 

homodetycznego pierścienia makrocyklicznego, a jedynie cyklizacja poprzez mostki disiarczkowe. 

Jest to znacząca różnica, ponieważ makrocyklizacja zwiększa odporność na degradację enzymatyczną, 

dzięki czemu retrocykliny mają potencjalne działanie terapeutyczne. Ponadto dzięki dodatkowej 

cyklizacji zredukowano działanie hemolityczne [68]. 

 

 

Ryc. 13 Schemat struktur kolejno: protegryny-1, tachyplezyny, gomezyny i retrocyklin; kolory oznaczają 

poszczególne reszty aminokwasowe, przetłumaczony, źródło [69]. 

 Synteza chemiczna defensyn oraz retrocyklin może być prowadzona zarówno poprzez 

cyklizację za pomocą SPPS jak i NCL. Zaletą NCL jest podobnie jak w przypadku cyklotydów, brak 

konieczności selektywnego blokowania cystein i tworzenia poszczególnych cystyn. Wykazane zostało, 

że podczas fałdowania oksydacyjnego powstaje struktura natywna [61]. W tej pracy utlenienie RTD-1 

zostało przeprowadzone z udziałem tlenu atmosferycznego. 

4.2.4. Lassopeptydy 

Lassopeptydy są to cykliczne, rozgałęzione peptydy zbudowane z 15-26 reszt aminokwasowych. 

Są produkowane przez bakterie i służą głównie jako czynniki obronne przeciw innym bakteriom. 

Występuje w nich cyklizacja typu: głowa do łańcucha bocznego z utworzeniem 7-9 członowego 
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pierścienia, przez który przewleczony jest fragment egzocykliczny, nazywany ogonem (tail). 

W zależności od obecności dodatkowych cyklizacji poprzez mostek disiarczkowy wyróżnia się 

następujące klasy lassopeptydów: klasę I z obecnością dwóch takich mostków, klasę II bez mostków, 

klasę III z 1 wiązaniem disulfidowym między resztą Cys obecnej w pierścieniu makrocyklicznym 

a ogonem oraz klasę IV w której mostek disiarczkowy występuje tylko w części egzocyklicznej (Ryc. 

14). Struktura peptydów lasso jest więc pośrednia między rotaksanem a katenanem. Przewleczona, 

dodatkowo stabilizowana struktura lassopeptydów zapewnia im wysoką stabilność termiczną 

i hydrolityczną. Należy zaznaczyć, że peptydy wykazują aktywność przeciwbakteryjną 

i cytotoksyczną jedynie w formie przewleczonej. Od czasu odkrycia pierwszego peptydu lasso w 2008 

roku, do tej pory nie udało się przeprowadzić chemicznej ani chemoenzymatycznej syntezy 

przewleczonej formy peptydu. Ze względu na swoje właściwości, lassopeptydy podobnie jak 

defensyny, mogą mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne przeciw bakteriom 

antybiotykoopornym. Dlatego też pożądane jest wynalezienie metody pozwalającej na ich efektywną 

syntezę. Problemem przewleczenia struktury lasso jest obecność sterycznych, aromatycznych reszt 

aminokwasowych po obu stronach pierścienia, które mają za zadanie zablokowanie przewleczonej 

struktury. W trakcie biosyntezy tych peptydów są one najpierw fałdowane do pożądanej struktury 

w formie prekursora peptydowego, w którym następnie dochodzi do hydrolizy wiązania z częścią 

prekursora i cyklizacji z łańcuchem bocznym kwasu asparaginowego. W próbach syntezy 

lassopeptydów próbuje się więc „wymusić” odpowiednie ułożenie fragmentu egzocyklicznego, np. 

poprzez dodatkowe wiązania disulfidowe, cykloaddycję azydek-alkin [72] lub zwiększone ciśnienie 

[2]. W naszej pracy, oprócz wysokiego ciśnienia, zmodyfikowaliśmy resztę kwasu asparaginowego 

cysteaminą, a glicyna zastąpiona została cysteiną, umożliwiając transfer acylu oraz makrocyklizację 

poprzez NCL. Ostatnio otrzymany został bicykliczny analog lassopeptydu z dodatkową cyklizacją 

między pierścieniem makrocyklicznym a ogonem poprzez wiązanie tioestrowe. Mimo braku topologii 

lasso, analog ten wykazywał działanie biologiczne oraz wysoką stabilność metaboliczną [70]. Ostatnio 

wykazano również, że lassomycyna – uznawana za lassopeptyd – w rzeczywistości nie wykazuje 

topologii lasso, mimo zachowania aktywności biologicznej [72]. Najbliższa otrzymaniu struktury 

lassopeptydu, była synteza pochodnej peptydowej, w której peptydowy pierścień makrocykliczny 

został zastąpiony eterem koronowym, C-koniec został zablokowany acylotrifluoroboranem potasu 

a pętla została „domknięta” w efekcie natywnej chemicznej ligacji metodą KAHA [71]. 

 

Ryc. 14 Przykłady struktur łańcuchów głównych klas lassopeptydów: I – Sviceucina, II – Kaulozegnina I, III – 

BI-32169, IV – LP2006; pierścień makrocykliczny został zaznaczony na zielono, pętla na niebiesko a część 

egzocykliczna na czerwono. Mostki disiarczkowe zostały zaznaczone na żółto; przetłumaczony, źródło [72].  

4.3. Peptydy cykliczne w projektowaniu leków 

Od czasu wprowadzenia do leczenia rekombinowanej insuliny ludzkiej w 1982, białka zdobyły 

popularność jako nowa, ważna grupa terapeutyków [73]. Rosnąca popularność leków białkowych 

wynika z ich wysokiej specyficzności jako efekt unikalnej, trójwymiarowej struktury określonej przez 

sekwencję aminokwasową. Natomiast leki peptydowe należą do klasy substancji 
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średniocząsteczkowych (od 500 do 5000 Da). Mniejsze są tzw. leki niskocząsteczkowe. Pierwszą 

zaletą leków peptydowych jest przede wszystkim to, że są one zdolne leczyć choroby nieuleczalne 

innymi terapeutykami [74]. Znalazły one zastosowanie przede wszystkim w leczeniu chorób 

nowotworowych, cukrzycy, otyłości, osteoporozie, chorobach układu krążenia i zakaźnych. Dzięki 

rozwojowi omicznych dziedzin nauki, takich proteomika, genomika, transkryptomika i metabolomika, 

możliwe stało się poznanie mechanizmów molekularnych chorób, ich biomarkerów, a więc i nowych 

celów terapeutycznych [75]. Oddziaływania międzybiałkowe charakteryzują się wysoką siłą 

i specyficznością, dzięki czemu wystarczające są ich małe ilości i ograniczone zostają skutki uboczne. 

Peptydy wykazują takie działanie jak białka, ale są o wiele mniejsze łatwiejsze i tańsze w syntezie. 

Kolejne zalety zastosowania peptydów w farmacji to brak toksycznych metabolitów, brak interakcji 

z innymi lekami oraz bardziej przewidywalne zachowanie in vivo, ze względu na ich biochemiczną 

naturę [76]. Dzięki automatyzacji, produkcja leków peptydowych stała się szybsza i tańsza. Do wad 

należy natomiast niska stabilność metaboliczna, krótki czas półtrwania, trudności ze stosowaniem 

ustnym i niska przepuszczalność przez błony biologiczne [77]. W zależności od wielkości, peptydy 

usuwane są przez nerki lub wątrobę w ciągu kilku minut. Mimo to leki peptydowe wciąż zyskują na 

popularności. Szacuje się, że roczny wzrost obrotu lekami peptydowymi wynosi 10%, a każdego roku 

średnio jeden cykliczny lek peptydowy wchodzi na rynek farmaceutyczny [78].  

Rozwój metod syntezy peptydów jest więc ważny z punktu poszukiwania nowych 

farmaceutyków. Dzięki badaniom biologicznie aktywnych peptydów oraz poszukiwaniu ich nowych 

analogów możliwe jest: 

• Odkrycie nowych właściwości naturalnych peptydów, 

• Zwiększenie aktywności biologicznej przy jak najkrótszej długości łańcucha peptydowego, 

• Zwiększenie selektywności działania i eliminacja skutków ubocznych, 

• Przedłużenie czasu działania i zwiększenie trwałości peptydów, 

• Zamiana lub modyfikacja reszt aminokwasowych, 

• Wprowadzenie modyfikacji potranslacyjnych, 

• Znakowanie umożliwiające monitorowanie cząsteczki peptydu w układach biologicznych, 

• Wprowadzenie analogów wiązania peptydowego, np. pseudopeptydowego, peptoidowego, 

• Usztywnienie peptydów za pomocą cyklizacji [8, 83]. 

Peptydy naturalne nie mogą być podawane jako leki doustne ze względu na podatność na 

trawienie enzymatyczne w układzie trawiennym. Pozostaje więc podanie przez zastrzyk (np. insulina, 

hirudyna, szczepionki białkowe), co oprócz bólu może też zwiększać podatność na infekcje przez 

skórę w miejscu ukłucia. Z tego względu dąży się do umożliwienia doustnego podania leku. Oprócz 

enzymów trawiennych w układzie pokarmowym, w surowicy krwi obecne są również endopeptydazy, 

które mogą zdegradować potencjalny lek peptydowy. Dlatego konieczne staje się wprowadzenie 

modyfikacji i stabilizacja struktury. 

W projektowaniu nowych substancji farmakologicznych stosuje się tzw. regułę piątki Lipińskiego 

(RO5 – ang. rule of five) [79]. Wg niej, aby lek mógł być przyswajany doustnie, zaabsorbowany, 

rozdystrybuowany, zmetabolizowany oraz wydalony, musi spełniać następujące zasady: 

• Posiadać nie więcej niż 5 donorów wiązania wodorowego, 

• Posiadać nie więcej niż 10 akceptorów wiązania wodorowego, 

• Masa cząsteczkowa poniżej 500 daltonów, 

• Współczynnik podziału oktanol-woda logP nie większe niż 5. 

Zwiększenie biodostępności peptydu można uzyskać poprzez modyfikację chemiczną, 

immobilizację na cząstkach, żelach lub liposomach, lub PEGylację. Natomiast zwiększenie czasu 

półtrwania można uzyskać poprzez: wprowadzenie D-aminokwasów[80], N-metylację[81], α-

metylację[82], usztywnień za pomocą reszt Pro, rekombinację, oraz mimetyki wiązania peptydowego. 

Dzięki cyklizacji możliwe jest zarówno lepsze dopasowanie peptydu do receptora jak i zmniejszenie 
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dopasowania do enzymów proteolitycznych, co sumarycznie zwiększa aktywność, specyficzność oraz 

czas półtrwania nowych cyklicznych leków peptydowych [83]. Oprócz wprowadzenia pojedynczych 

aminokwasów serii D, podjęto także syntezy peptydów i białek lustrzanych zbudowanych w całości 

z tej serii aminokwasów osiągając zwiększoną stabilność proteolityczną in vitro [84].  

Peptydy modyfikowane trudno jest otrzymać metodami ekspresji białek ze względu na 

konieczność wykorzystania tRNA które jest specyficzne wobec konkretnego aminokwasu. Wyjątkiem 

jest kodon STOP, który można wykorzystać do wprowadzania pojedynczych modyfikacji. Ponadto 

metodą tą można otrzymać tylko peptydy liniowe nierozgałęzione. Do cyklizacji i innych modyfikacji 

można zastosować również metody enzymatyczne. Jednak synteza peptydów na nośniku stałym 

zyskała większą popularność w syntezie modyfikowanych peptydów przy zastosowaniu 

odpowiedniego blokowania. Ograniczeniem metody jest długość łańcucha powyżej około 50 reszt 

aminokwasowych [85]. Jest to spowodowane formowaniem się struktury trzeciorzędowej, agreagacją 

oraz postępującą epimeryzacją. Rozwiązaniem tego problemu jest więc synteza kilku krótszych 

fragmentów białka i ich chemoselektywna ligacja, która szerzej będzie omawiana w kolejnych 

rozdziałach. W procesie natywnej chemicznej ligacji łatwo można też wprowadzić modyfikacje 

potranslacyjnie [86]. Metoda ta została również rozszerzona o semisyntezę białek poprzez ekspresyjną 

syntezę białek (EPS)[87]. 

4.4. Metody syntezy peptydów 

Możliwość syntezy peptydów i białek pozwala scharakteryzować ich właściwości chemiczne oraz 

biologiczne, zweryfikować hipotezy teoretyczne oraz stworzyć nowe cząsteczki o określonych 

właściwościach. Wymaga to jednak odpowiedniej ilości homogenicznego i oczyszczonego materiału, 

co nie jest łatwe do osiągnięcia w wyniku samej izolacji. Metodami umożliwiającymi otrzymanie 

próbek peptydów i białek są więc ekspresja białek, ich chemiczna synteza na nośniku stałym oraz 

poprzez ligację chemiczną. Ligacja chemiczna może służyć nie tylko łączeniu segmentów 

peptydowych, ale również ich selektywnej modyfikacji chemicznej lub immobilizacji. Chemicznie 

syntezowane peptydy i białka znajdują szereg zastosowań w biochemii, biotechnologii, biofizyce oraz 

biologii chemicznej, umożliwiając badania oraz pełną charakterystykę tych cząsteczek, co przyczyniło 

się do wielu odkryć naukowych i rozwoju terapeutyków peptydowych [85]. 

4.4.1. Ogólne 

Synteza peptydów jest stosunkową młodą dziedziną chemii syntetycznej. Pierwszy syntetyczny 

dipeptyd został otrzymany w 1901 roku przez Fishera [88] a obecnie możemy produkować peptydy 

i białka w sposób zautomatyzowany na dużą skalę [89]. Ze względu na wielofunkcyjność 

aminokwasów, chemiczne metody syntezy peptydów oparte są o blokowanie grup, które nie biorą 

udziału w reakcji sprzęgania (grupy boczne), czyli grupy: aminowe, karboksylowe, hydroksylowe, 

tiolowe, guanidynowe, imidazolowe, fenolowe itd. W spisie aminokwasów naturalnych w Tabela 1 

można zidentyfikować te ugrupowania a ich brak dotyczy grupy aminokwasów neutralnych, do 

których nalezą: A, V, L, I i nie wymagają dodatkowego blokowania, podobnie jak aromatyczna 

fenyloalanina. Funkcjonalności N, Q, M lub W również z reguły nie wymagają blokowania, ale 

stosuje się je w celu uniknięcia reakcji ubocznych, np. utlenienia metioniny. Do utworzenia wiązania 

między dwoma aminokwasami dochodzi poprzez aktywację grupy karboksylowej i utworzenie estru 

aktywnego, co zwiększa końcową wydajność syntezy. Ze względu na wieloetapowość syntezy (dwa 

etapy na każdy aminokwas), wydajność każdego etapu musi być niemal 100%, aby uzyskać 

preparatywną ilość końcowego polipeptydu lub białka. Jest to zależność logarytmiczna: jeśli 

przykładowo wydajność na każdy aminokwas wynosi 90%, to dla dekapeptydu końcowa wydajność 

wyniesie już tylko niemal 35%, a dla wydajności 95% na każdy aminokwas, będzie to już prawie 
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60%, natomiast dla 99% wydajności na aminokwas, otrzymamy końcowy dekapeptyd z wydajnością 

ponad 90% (Ryc. 15). Tak wysokie wydajności możliwe są dzięki zastosowaniu odczynników 

sprzęgających, będących pochodnymi karbodiimidu i soli uroniowych. Pierwsze z nich to DCC (N,N'-

dicykloheksylokarbodiimid) [100] oraz DIC (N,N'-diizopropylokarbodiimid) [90]. Niestety 

aktywatory te mogą prowadzić do racemizacji aktywowanego aminokwasu, czemu mają 

przeciwdziałać inne dodatki, takie jak HOBt (1-hydroksybenzotriazol) [91], HOAt (1-hydroksy-7-

azabenzotriazol)[92] oraz Oxyma (octan 2-cyjano-2-(hydroksyimino) etylu) [93], które reagują 

z powstałymi aktywnymi O-acyloizomocznikami. Kolejny rodzaj czynników sprzęgających to 

pochodne uroniowe, takie jak heksafluorofosforan N-[(dimetylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-

b]pirydyno-1-ilometylenu] – HATU [92], tetrafluoroboran O-(benzotriazolo-1-ilo)-N,N,N',N'-

tetrametylouroniowy – TBTU [94], heksafluorofosforan benzotriazolo-1-ilo-oksy-tris-

pirolidynofosfoniowy – PyBOP [95], heksafluorofosforan 7-azabenzotriazolo-1-ilo-oksy-tris-

pirolidynofosfoniowy – PyAOP [96], przed użyciem których konieczna jest deprotonacja kwasu za 

pomocą zasady, np. DIPEA (diizopropyloetanodiamina) Ostatnim przykładem czynnika sprzęgającego 

jest pochodna Oxymy: COMU (heksafluorofosforan 1-cyjano-2-etoksy-2-

oksoetylidenoaminooksy)dimetylamino-morfolino-karbenu)[97]. Wybór odpowiedniego odczynnika 

zależy od zawady sterycznej, ryzyka racemizacji, ceny oraz rozpuszczalności. Struktury stosowanych 

w tej pracy związków przedstawiłam w Tabela 4. 

 

Ryc. 15 (po lewej) zależność wydajności syntezy peptydu od % wydajności poszczególnego etapu odpowiednio 

dla 99%, 95% oraz 90% na etap, (po prawej) zależność sumarycznego czasu sprzęgania od długości peptydu w 

syntezie manualnej (man), wspomaganej ultradźwiękami (US), mikrofalami (MW) oraz automatycznej syntezy 

przepływowej (AFPS); obliczone matematycznie. 

 Grupy blokujące oprócz selektywnego wprowadzenia, wymagają również selektywnej 

deprotekcji, nie naruszając przy tym syntezowanej blokowanej sekwencji peptydowej. Tabela 2 

ilustruje stosowane grupy blokujące zależnie od blokowanej funkcjonalności i strategii syntezy [98]. 

Przy blokowaniu grup aminowej oraz karboksylowej, inne blokowanie stosuje się w przypadku grup, 

które mają brać udział w tworzeniu wiązania peptydowego albo pseudopeptydowego (grupy główne) 

oraz tych które mają pozostać inertne, np. grupy boczne aminokwasów zasadowych i kwasowych. 

Grupy „główne” muszą więc być selektywnie odblokowywane w trakcie elongacji łańcucha, natomiast 

„boczne” są cały czas zablokowane, a ich odblokowanie ma miejsce na sam koniec podczas globalnej 

deprotekcji. Inna sytuacja dotyczy syntezy np. peptydów rozgałęzionych i cyklicznych, przy których 

rozgałęzieniu należy zastosować jeszcze inną grupę blokującą i ją usunąć przed globalną deprotekcją, 

a następnie przeprowadzić cyklizację lub wprowadzić rozgałęzienie. Mamy więc wtedy do czynienia 

z syntezą ortogonalną. Synteza peptydów może być prowadzona w dwóch kierunkach: od końca-N do 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10

cz
as

 s
yn

te
zy

długość peptydu

man US MW AFPS



38 

 

końca-C (N→C) oraz od końca-C do końca-N (C→N). Ze względu na niebezpieczeństwo racemizacji 

spowodowane utworzeniem azlaktonu największą popularność zyskała jednak synteza w kierunku 

C→N. W tym wypadku rozpoczyna się od aminokwasu z zablokowaną główną grupą karboksylową 

i ewentualnie grupą boczną. Następnie sprzęga się go z kolejnym aminokwasem z zablokowaną 

główną grupą aminową i ewentualnie dodatkową funkcjonalnością. Następnie prowadzone jest 

sprzęganie w obecności odczynnika sprzęgającego oraz dodatków, takich jak np. związki redukujące 

racemizację. Po zakończonym sprzęganiu, usuwa się grupę α-aminową powstałego dipeptydu 

i prowadzi kolejne sprzęganie, aż do otrzymania całkowitej końcowej sekwencji peptydu. Następnie 

można przeprowadzić modyfikacje, np. ortogonalnie zablokowanych grup bocznych, dalszą syntezę 

fragmentu rozgałęzionego, cyklizację, utworzenie mostka disulfidowego itd. Na koniec przeprowadza 

się globalną deprotekcję wszystkich “trwałych” grup blokujących. 

Do syntezy peptydów w roztworze wykorzystuje się grupę t-bytyloksykarbonylową (t-Boc) 

oraz benzyloksykarbonylową (Z), a końcową grupę karboksylową blokuje się estrem benzylowym 

(OBzl), a grupy α-aminowe blokuje się za pomocą t-Boc, który sukcesywnie odblokowuje się kwasem 

trifluorooctowym (TFA) z dodatkiem TEA. Boczne grupy aminowe blokowane są przez Z, 

a karboksylowe OBzl. Po zakończonej syntezie trwałe grupy usuwa się poprzez hydrogenolizę na 

katalizatorze Pd/C. Nieopisanym wcześniej jeszcze jednym etapem syntezy peptydów w roztworze, 

jest wyizolowanie produktów od substratów oraz oczyszczanie, które prowadzą do znacznego spadku 

wydajności syntezy i znacznie wydłuża jej czas. W związku z tym lepszą metodą jest zsyntezowanie 

krótkich fragmentów peptydowych w roztworze w postaci bloków i ich łączenie, co zostało 

zastosowane w syntezie cyklicznego peptydu – oksytocyny przez Vigneaud [99]. 

Obecnie, metody syntezy w roztworze wykorzystuje się np. w otrzymywaniu dipeptydów, 

których sprzęganie jest trudne lub małoefektywne w metodzie SPPS zwłaszcza w przypadku 

wystąpienia zawady sterycznej, np. przy aminokwasach rozgałęzionych (np. Val) oraz 

drugorzędowych (np. Pro). Otrzymany blokowany dipeptyd sprzęga się następnie do peptydylożywicy 

w trakcie syntezy na nośniku stałym, co zostanie opisane w kolejnym podrozdziale. 

4.4.2. Synteza na nośniku stałym 

O wiele efektywniejszą i szybszą metodą, jest synteza peptydów na nośniku stałym – SPPS 

opracowana przez Merrifielda [100]. W jego podejściu, główna grupa karboksylowa przyłączona 

zostaje do nośnika stałego, takiego jak np. żywica poliwinylostyrenowa poprzez linker -ClCH2-. 

Izolacja produktu od substratów zachodzi poprzez przemywanie żywicy porcjami rozpuszczalnika, 

a końcowe uwolnienie zachodzi w reakcji z fluorowodorem – HF. Izolacja produktu poprzez odmycie 

pozwala manipulować stosunkami i stężeniami substratów. W przypadku zaobserwowania trudności 

w sprzęganiu można zwiększyć nadmiar substratu lub wykonać kilkakrotnie sprzęganie, co nie będzie 

tak pracochłonne jak w przypadku syntezy w roztworze. Synteza na nośniku stałym przebiega 

w warunkach heterogenicznych, co wymaga ciągłego mieszania. Ważne jest odpowiednie spęcznienie 

żywicy i dyfuzja substratów do jej ziaren. Reakcja sprzęgania standardowo zachodzi w reaktorach 

strzykawkowych mieszanych na różnego rodzaju rotatorach w temperaturze pokojowej (0,5 do 2h), ale 

może być też wspomagana ogrzewaniem albo mikrofalami [101]. Ostatnio nasz zespół opracował 

metodę syntezy wspomaganej ultradźwiękami skracając czas sprzęgania do 15-20 minut [281]. 

Synteza SPPS jest również wysoce skomercjalizowana – dostępne są handlowe blokowane 

aminokwasy, odczynniki sprzęgające oraz szereg nośników stałych z różnymi linkerami: amidowymi, 

karboksylowymi, chlorotritylowymi oraz ze sprzęgniętym C-końcowym blokowanym aminokwasem 

z całej puli aminokwasów białkowych. Dostępne są również nie tylko żywice poliwinylostyrenowe 

spęczniające się tylko w rozpuszczalnikach organicznych, ale także żywice kompatybilne zarówno 

z rozpuszczalnikami wodnymi jak i organicznymi. Należą do nich np. żywice typu PEGA, 
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ChemMatrix® oraz TentaGel. Żywice typu ChemMatrix [102] oraz PEGA [103] zbudowane są 

z polimerów polietyloglikolowych (PEG). Z kolei żywice typu TentaGel [104] zawierają rdzeń 

poliwinylostyrenowy, z którym połączone są na zewnątrz linkery PEG. Nośniki stałe typu TentaGel są 

szczególnie popularne w badaniach bibliotek peptydowych. Specjalnie stworzone ziarna MB (medium 

beads) są stosowane w bibliotekach typu OBOC, czyli jedno ziarno – jeden związek [105]. Są to 

większe ziarna niż standardowe, dzięki czemu łatwiej jest je odseparować od pozostałych, które np. 

nie uległy reakcji enzymatycznej i nie zabarwiły się na oczekiwany kolor. W Tabela 3 przedstawiłam 

stosowane i omawiane w pracy nośniki stałe. 

Synteza Boc-SPPS była szeroko stosowana na początku jej odkrycia, lecz została zastąpiona 

metodą Fmoc-SPPS, aby uniknąć wysokotoksycznych, żrących warunków deprotekcji i uwalniania 

oraz katalizatorów metali przejściowych. HF wymaga ponadto stosowania odpornych na niego 

naczyń. Fmoc-SPPS swoją nazwę zawdzięcza wprowadzonej przez Carpino grupie osłonowej 9-

fluorenylmetoksykarbonylowej, którym blokowana jest labilna grupa aminowa [106]. Strategia Boc 

jest nadal stosowana w przypadku konieczności zachowania pewnych grup blokujących po usunięciu 

peptydu z nośnika stałego. Na Ryc. 16 zaprezentowałam schemat syntezy wg strategii Fmoc-SPPS. 

W obydwu przypadkach tak samo C-końcowa grupa karboksylowa blokowana jest poprzez 

przyłączenie do nośnika stałego. Deprotekcja grupy labilnej Fmoc zachodzi poprzez działanie zasadą, 

taką jak np. piperydyna. Piperydyna ze względu na toksyczność oraz utrudnienia związane z 

możliwością podwójnego zastosowania, zostaje czasem zastąpiona 4-metylopiperydyną lub 

piperazyną, co ma również na celu uniknięcie ubocznej reakcji tworzenia aspartiimidu z reszty 

asparaginy [107]. Stosowane rozpuszczalniki to dimetyloformamid (DMF) lub N-metylopirolidon 

(NMP), w których spęczniają się żywice i jednocześnie rozpuszczają się stosowane substraty. Po 

deprotekcji i odmyciu substratów rozpuszczalnikiem, prowadzone jest sprzęganie z pierwszym 

blokowanym aminokwasem. Mechanizmy deprotekcji i sprzęgania zamieściłam w Aneks 10. 

Funkcjonalności boczne aminokwasów blokuje się za pomocą kwasolabilnych grup, takich jak np. 

tBu, Trt, Boc, Pbf. Do ortogonalnego blokowania stosuje się grupy podatne na rozcieńczone kwasy, 

katalizatory metali przejściowych, hydrazynę lub promieniowanie UV, np. Alloc (allyloxycarbonyl), 

O-2Phy-Proc (ester 2-fenyloizopropylowy), Mtt (metylotrityl), Mmt (metoksytrityl). W Tabela 2 

zamieściłam omawiane i stosowane w pracy grupy blokujące wraz z warunkami ich deprotekcji. Po 

każdym sprzęganiu wykonywany jest tzw. test Kaisera [108], który wykorzystuje reakcję barwną 

ninhydryny z wolnymi grupami aminowymi. W przypadku niecałkowitego sprzęgania, na 

peptydylożywicy będzie wciąż obecna niezacylowana grupa aminowa przyłączonego do niej 

aminokwasu. Reakcja jest bardzo czuła nawet dla pojedynczego ziarna żywicy i może wykryć 1% 

nieprzereagowania. Granatowe zabarwienie ziaren świadczy o niekompletnym sprzęganiu. Test 

Kaisera nie może być natomiast wykorzystany w próbie pozytywnej, a więc w celu potwierdzenia 

usunięcia grupy Fmoc, ponieważ intensywna barwa pojawi się zarówno przy pełnej jak i niepełnej 

deprotekcji. Niepełna deprotekcja może zachodzić na końcu długich sekwencji polipeptydowych. 

Jedną z metod sprawdzenia efektywności deprotekcji jest pomiar absorbancji otrzymanej Fmoc-

piperydyny. W przypadku niskiej wydajności można potworzyć reakcję deprotekcji i sprawdzić, czy 

otrzymana została kolejna frakcja pochodnej. W jednym z syntezatorów peptydowych: Biotage® 

Initiatior+ Alstra [109] istnieje możliwość pomiaru absorbancji po deprotekcji Fmoc i późniejsze 

wykorzystanie tych danych do optymalizacji procesu deprotekcji. W innym syntezatorze: Prelude – 

aparat zbiera frakcje po deprotekcji Fmoc-PIP.  

 



40 

 

Ryc. 16 Schemat ideowy przebiegu syntezy peptydów na nośniku stałym wg strategii blokowania za 

pomocą 9-fluorenyloksykarbonylu – Fmoc-SPPS, na podstawie [110]. 

W krótkim czasie synteza peptydów została całkowicie zautomatyzowana, również przez 

Merrifielda [111]. System do syntezy składa się z naczynia reakcyjnego, pomp, układu mieszania, 

roztworów odczynników i system filtrowania oraz układu sterującego, czyli komputera. Po 

odpowiednim zaprogramowaniu robot sam pobiera kolejne roztwory aminokwasów i reagentów. 

Użytkownik musi natomiast samodzielnie przygotować roztwory wszystkich odczynników 

i zaprogramować syntezę. Dzięki automatyzacji zachowane są te same warunki stężenia i objętości 

reagentów, a także czasy i warunki reakcji, co wpływa na zwiększoną powtarzalność wyników. 

Manualna synteza peptydów standardowo może zajmować kilka dni. Aby ją przerwać można albo 
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wysuszyć żywicę poprzez przepłukiwanie coraz bardziej lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi, 

zamrozić lub prowadzić sprzęganie przez noc. Proces sprzęgania przez noc może być ryzykowny ze 

względu na możliwość zajścia reakcji ubocznych. W trakcie syntezy automatycznej procesy te są 

wyeliminowane i synteza może być prowadzona również przez noc, a producenci syntezatorów 

umożliwiają podgląd pracy jednostki komputerowej syntezatora spoza laboratorium oraz 

powiadomienia mailowe o usterkach i zakończeniu pracy. Możliwa jest też manipulacja warunkami 

sprzęgania, np. poprzez ogrzewanie lub wspomaganie mikrofalowe. Kolejnym atutem jest możliwość 

syntezy równoległej, np. na stosowanym w tej pracy syntezatorze Prelude oraz Syro I możliwa jest 

jednoczesna synteza odpowiednio w 6 lub 24 reaktorach w skali preparatywnej. Syntezatory 

kombinatoryczne umożliwiają natomiast równoległą syntezę całych bibliotek peptydowych 

w standardowych płytkach np. 96-dołkowych. Syntezatory peptydowe umożliwiają również syntezę 

innych polimerów, takich jak PNA, peptoidów, DNA oraz polisacharydów. Ostatnim innowacją 

w zautomatyzowanej syntezie peptydów jest automatyczna synteza przepływowa: AFPS (automated-

flow peptide synthesis), w której czas sprzęgania został skrócony do 9 sekund na jeden pełen cykl 

pracy to 40 s na aminokwas [112]. W metodzie tej odpowiednie roztwory aminokwasów 

i odczynników sprzęgających są wtłaczane do ogrzewanego do 90°C reaktora z żywicą w trybie 

ciągłym, po czym wprowadzany jest rozpuszczalnik przemywający i do deprotekcji oraz znowu 

przemywający i roztwór kolejnego aminokwasu z odczynnikiem sprzęgającym. Eluat z kolumny 

wpływa następnie do celki pomiarowej UV i oznaczany ilościowo w funkcji czasu na podstawie 

deprotekcji Fmoc. Metoda ta została zastosowana do syntezy peptydów według strategii Fmoc. 

Porównanie szybkości sprzęgania dla różnych warunków zamieściłam na wykresie na Ryc. 15 gdzie 

porównałam sumaryczny czas potrzebny na zajście sprzęgania w zależności od długości 

syntezowanego łańcucha peptydowego dla opisanych metod syntezy. 

Końcowym etapem SPPS jest globalna deprotekcja z reguły połączona z uwolnieniem 

z żywicy. W Fmoc-SPPS stosuje się w tym celu stężony kwas trifluorooctowy z dodatkiem tzw. 

scavengerów, które wychwytują powstałe wolne rodniki. Standardowo dodaje się wodę oraz 

triizopropylosilan. Dodatkowo w celu uniknięcia reakcji ubocznych ze szczególnie podatnymi na 

reakcje rodnikowe grupami tiolowymi i tioeterowymi (Cys, Met), do mieszaniny dodaje się tiole: EDT 

– etanoditiol, DODT – 2,2′-(etylenodiksy)dietanotiol,  dioktylsulfid lub dodekanotiol. W celu 

uniknięcia reakcji rodnikowych z aminokwasami aromatycznymi dodaje się natomiast fenol. Reakcja 

trwa 1,5-2 godziny, po czym dekantuje się peptyd w ochłodzonym eterze dieretrowym lub jego 

mieszaninie z eterem naftowym, w których rozpuszczają się pozostałe reagenty. Powstały surowy 

peptyd jest potem oczyszczany za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na blokowanie cysteiny, która jest “numerem 1”, jeśli chodzi 

o ilość opracowanych grup blokujących, wśród których dostępnie jest szczególnie wiele metod 

ortogonalnych. W ostatniej pracy Spears’a i wsp. [113] opisanych zostało ponad 60 grup blokujących 

grupy tiolowe. Powodem tego jest konieczność ortogonalnego tworzenia wiązań disulfidowych, 

zwłaszcza w polipeptydach bogatych w reszty cysteiny, w których każda para cystein zostaje po kolei 

odblokowana i utleniona osobno. Opisane grupy można podzielić na różne rodzaje wg warunków 

deprotekcji, np. kwasolabilne, fotochemiczne, podatne na katalizatory metali przejściowych. 

Z zastosowaniem tych grup można selektywnie utworzyć np. 3-4 mostki disulfidowe. Przykładem 

syntezy peptydu, w którym zostały zastosowane cztery ortogonalne blokowania cystein, jest synteza 

μ-konotoksyny SIIIA [114] i hepcydyny ludzkiej [114, 115] czy inhibitora trypsyny z Ecballium 

elaterium (EETI-II), plektazyny i linaklotydu [116]. W ostatnich latach opracowane zostały nowe 

grupy blokujące które zapewniają lepszą ortogonalność i odporność na reakcje uboczne czy 

racemizację reszty cysteiny. Przykładowo grupa Mmt jest labilna już przy 1% TFA jednak w celu 

ilościowego jej usunięcia z większych ilości peptydu należy zwiększyć stężenie TFA do 5%. W tych 

warunkach dochodzi też do częściowej deprotekcji Trt, dla którego pełnej deprotekcji wymagane jest 
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przynajmniej 25% [117]. W związku z tym w rzeczywistości część kolejnej par cystein może zostać 

odblokowana i przy utlenieniu mogą utworzyć się niechciane połączenia mostków disiarczkowych. 

Dlatego opracowana została grupa Dpm (difenylometylowa), która jest labilna dopiero powyżej 60% 

(optymalnie 90% TFA) i zapewnia lepszą labilność wobec Mmt oraz Trt [117]. Natomiast 

zastosowanie Phacm (fenyloacetoamidometylu) zamiast Acm (acetoamidometylu) pozwala uniknąć 

reakcji ubocznej, w której dochodzi do alkilacji pierścieni aromatycznych Tyr oraz Trp przez Acm 

[20]. Grupy kwasolabilne nie mogą zostać natomiast zastosowane, gdy chcemy utworzyć wiązania 

disulfidowe na żywicy. Zaletą takiej strategii jest uniknięcie międzycząsteczkowego utworzenia tych 

wiązań i brak konieczności stosowania dużych rozcieńczeń jak w przypadku utleniania w roztworze. 

Do tego celu można zastosować blokowanie za pomocą Allocamu (alliloksykarbonylaminometylu) 

[118] lub Msbh (4,4’-dimetylosulfinylobenzyhydrylu), który jest grupą typu „safety-catch” co 

oznacza, że dopiero pod wpływem pewnych czynników ulega przekształceniu w kolejną grupę (4,4’-

dimetylosulfobenzyhydrylu), która jest kwasolabilna [115]. Na podstawie nowoopisanych grup 

blokujących, producent blokowanych aminokwasów – Iris biotech – zaproponował nową strategię 

cyklizacji peptydów z możliwością ortogonalnego utworzenia 4 mostków disiarczkowych (Ryc. 

17)[119]. Jedną z ostatnio wprowadzonych metod selektywnego tworzenia wiązań disulfidowych jest 

strategia opracowana przez Heinisa i wsp.[120] polegająca na jednoczesnym uwolnieniu z nośnika 

stałego peptydu przyłączonego do niego mostkiem disulfidowym jednocześnie zawierającego N-

końcową grupę tiolową. Reakcja zachodzi poprzez deprotonację N-końcowej grupy tiolowej 

w środowisku zasadowym a następnie wymianę tiolu. Według autorów ta metoda uwolnienia i 

cyklizacji nie wymaga dodatkowego oczyszczania powstałych cyklopeptydów i znajduje zastosowanie 

w tworzeniu bibliotek peptydowych. 

Ryc. 17 Schemat ortogonalnego blokowania grup tiolowych w peptydzie w celu otrzymania czterech 

zdefiniowanych mostków disiarczkowych wraz z warunkami ich deprotekcji; kolejność deprotekcji od góry do 

dołu, TMS – tetrametylosilan, przetłumaczony, źródło [119]. 

Kolejne możliwości syntezy peptydów na nośniku stałym dotyczą wprowadzenia modyfikacji 

potranslacyjnych, np. glikozylacji, fosforylacji, lipidacji. Na nośniku stałym można też prowadzić 

szereg innych reakcji: substytucję, addycję, eliminację, utlenienie, redukcję. Wszystkie wspomniane 

zalety i możliwości syntezy peptydów na nośniku stałym, zwłaszcza jej wydajność, ortogonalność 

i automatyzacja, sprawiły, że stała się ona metodą z wyboru w syntezie peptydów i białek do celów 

klinicznych [121]. Problemem w syntezie peptydów tą metodą jest natomiast agregacja dłuższych 

sekwencji, co uniemożliwia albo znacznie zmniejsza wydajność elongacji. Szacuje się, że maksymalna 

długość peptydu, który można otrzymać metodą syntezy na nośniku stałym to ok. 50 Aa. W przypadku 
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dłuższych sekwencji, można próbować łączyć kilka krótszych bloków w roztworze lub przeprowadzić 

ich chemiczną ligację, co zostanie wyjaśnione w rozdziale 4.6. Wadami łączenia blokowanych 

segmentów peptydowych są: słaba rozpuszczalność, niska wydajność, konieczność oczyszczania 

każdego z fragmentów, produktów końcowych i pośrednich. 

Peptydy syntetyczne znajdują szereg zastosowań badawczych. Pierwsze to badania zależności 

struktura-aktywność (ang. structure-activity relationship) poprzez np. wymianę aminokwasów, 

screening alaninowy, cyklizację, wprowadzenie aminokwasów nienaturalnych. Badania te pozwalają 

zrozumieć mechanizmy molekularne różnych procesów biologicznych. Zastosowania analityczne to 

np. podstawienie izotopowe, fluorescencyjne, biotynylacja, które umożliwiają np. monitorowanie 

cząsteczki w układzie oraz analizę np. spektroskopową. Zastosowania terapeutyczne mają np. 

radiofarmaceutyki, peptydy PEGylowane, lipidowane, glikozylowane, fosforylowane itp. 

4.5. Strategie cyklizacji peptydów  

Makrocyklizacja liniowych prekursorów peptydów cyklicznych (otrzymanych np. wg SPPS) 

może być przeprowadzona według różnorodnych strategii syntetycznych i ma ona największy wpływ 

na całkowitą wydajność syntezy. Inne strategie cyklizacji dotyczą peptydów heterodetycznych a inne 

homodetycznych, które w szczególności wymagają zastosowania ortogonalnych metod w celu 

utworzenia makrocyklicznego wiązania peptydowego [122]. Cyklizacja może też zachodzić jako 

reakcja uboczna w syntezie na nośniku stałym na etapie odblokowywania grupy Fmoc z dipeptydu 

przyłączonego do nośnika stałego. Powstaje wtedy cykliczny dipeptyd będący diketopiperazyną [123]. 

Związki te występują naturalnie i wykazują szereg właściwości biologicznych [124]. 

 

Ryc. 18 Schemat tworzenia 2,5-diketopiperazyn jako szczególny przykład cyklizacji peptydów, źródło: [124]. 

4.5.1. Cyklizacja peptydów homodetycznych 

Metody cyklizacji peptydów homodetycznych zaprezentowałam na Ryc. 19. Podstawowa 

metoda (Ryc. 19 1a) opiera się na przeprowadzeniu reakcji sprzęgania N- oraz C-końca peptydu przy 

zachowaniu pozostałych grup osłonowych, a następnie ich usunięciu. W tym celu należy więc 

zsyntezować prekursor peptydu na ortogonalnym nośniku stałym, np. żywicy 2-chlorotritylowej, 

uwolnić blokowany prekursor peptydowy i przeprowadzić makrocyklizację z udziałem tradycyjnych 

odczynników sprzęgających. W przypadku peptydów homodetycznych występuje dowolność 

odnośnie kierunku syntezy prekursora na nośniku stałym. Jest to o tyle ważne, że w tym wypadku 

konformacja liniowego prekursora będzie miała wpływ na wydajność cyklizacji co wymaga dodatku 

środków chaotropowych. Cyklizacja w roztworze wymaga również stosowania wysokich rozcieńczeń 

celem uniknięcia dimeryzacji oraz oligomeryzacji.  

Opisanych problemów można uniknąć poprzez cyklizację na żywicy (Ryc. 19 1b). Metoda ta 

polega na połączeniu jednego aminokwasu z żywicy nie za pomocą głównej grupy karboksylowej, ale 

bocznej grupy funkcyjnej. Należy od razu zaznaczyć, że tylko część aminokwasów może zostać użyta 

do tej metody, mianowicie, posiadająca boczną grupę: aminową, amidową, karboksylową lub 

hydroksylową, a więc: K, H, C, O, T, S, D, E, N, oraz Q. Ograniczeniem metody jest wiec możliwy 

brak występowania tych reszt aminokwasowych w sekwencji syntezowanego peptydu. Po 

zsyntezowaniu prekursora peptydowego, dochodzi do ortogonalnego odblokowania grup biorących 
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udział w tworzeniu pierścienia makrocyklicznego, ich sprzęgnięciu, a następnie końcowej deprotekcji 

pozostałych ugrupowań i uwolnieniu z nośnika stałego [125]. Podczas cyklizacji na nośniku 

konieczny jest odpowiedni dobór żywicy i niskim obsadzeniu, tak aby poszczególne łańcuchy 

peptydowe były od siebie dostatecznie oddzielone przestrzennie. W innym wypadku może dojść do 

krzyżowej cyklizacji dwóch łańcuchów peptydowych. 

 
Ryc. 19 Schemat strategii cyklizacji peptydów homodetycznych: 1) Metody konwencjonalne, 2) Metody 

enzymatyczne, 3) Metody Natywnej Chemicznej Ligacji. 
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Kolejną strategią syntezy, niezależnej od składu aminokwasowego peptydu, jest uwolnienie 

z nośnika poprzez cyklizację (Ryc. 19 1c). Do nośnika stałego przyłącza się specjalny linker 

elektrofilowy zwiększający labilność wiązania C-końcowej grupy karbonylowej umożliwiając tak 

nukleofilowy N-końcowej grupy aminowej. W tym celu stosuje się estry aktywne oraz tzw. linkery 

„safety-catch”. Opracowane zostały takie linkery jak: oksym Kaisera [126], tioestry [127] oraz 

sulfonamidy [128] oraz linker przyłączony do atomu azotu C-końcowej grupy amidowej [129]. 

Alternatywą chemicznej cyklizacji prekursorów peptydowych, jest cyklizacja katalizowana 

enzymatycznie (Ryc. 19 2), w której stosuje się specjalnie wyizolowane enzymy [130]. W ten sposób 

zastosowano np. domenę tioesterazy TE w cyklizacji tyrocydyny A oraz gramidycyny S [131]. Inteiny 

natomiast umożliwiają cyklizację tioestrów prekursorów peptydowych [132] np. θ-defensyny [133]. 

Peptyligazy są natomiast rekombinantami subtylizyny i charakteryzują się lepszą molową wydajnością 

katalizowania reakcji niż wyizolowane enzymy [134]. W ostatnich latach wyizolowano także cyklazę 

SurE i zastosowano do cyklizacji peptydów z klasy surugamidów [135]. Biologiczna cyklizacja 

peptydów ma przewagę nad metodami chemicznymi pod względem ekonomii procesu i możliwości 

stosowania do długich i bardzo długich sekwencji, natomiast oczyszczanie otrzymanych cyklicznych 

peptydów i białek jest problematyczne oraz powstaje więcej produktów ubocznych. Aktywność intein 

jest także zależna od sekwencji wymagając specyficznych reszt w pozycjach N- oraz C-końcowych, 

a ponadto wewnątrz sekwencji nie mogą być obecne reszty Cys, Ser oraz Thr, tak więc metoda ta jest 

dość selektywna. Reakcje enzymatyczne są w większości odwracalne i bardzo czułe na warunki pH, 

temperatury i stężenia oraz labilne w warunkach wysokiego stężenia chlorowodorku guanidyny [136]. 

Chemiczną analogią opisanej powyżej ligacji enzymatycznej, jest natywna ligacja chemiczna 

(NCL) opisana przez Kenta i wsp.[137] i również opiera się na chemoselektywnej reakcji między 

peptydem cysteinylowym oraz tioestrem peptydowym. Prekursory peptydowe zaopatrzone z jednej 

strony w N-końcową resztę cysteiny a z drugiej w C-końcowy tioester, ulegają więc 

wewnątrzcząsteczkowej natywnej chemicznej ligacji, tworząc homodetyczny peptyd cykliczny. NCL 

oraz metody tworzenia tioestrów aktywnych zostaną opisane szczegółowo w kolejnych rozdziałach. 

Analogicznie do rodzajów cyklizacji opisanych poprzednio, wewnętrzna NCL może zostać 

przeprowadzona zarówno w roztworze jak i na nośniku stałym. Do cyklizacji w roztworze stosuje się 

znane prekursory tioestrów peptydowych otrzymane wg strategii Boc- lub Fmoc-SPPS, a cyklizacja z 

reguły przebiega poprzez pośredni tioester zewnętrzny. Przewagą ligacji w roztworze nad sprzęganiem 

w roztworze, jest operowanie na całkowicie odblokowanym prekursorze peptydowym oraz natywne 

środowisko umożliwiające naturalne sfałdowanie się peptydowego produktu (Ryc. 19 3a). W ten 

sposób otrzymanych zostało wiele peptydów liniowych, cyklicznych i białek [57, 138, 136]. Zamiast 

uwalniać prekursor peptydowy z żywicy a następnie tworzyć tioester, stosuje się opisane powyżej oraz 

nowe linkery typu safety-catch (Ryc. 19 3b): sulfonamidowy [139], hydrazynowy [140], 

arylohydrazynowy [141], tritioortoestry [142], oraz kryptotioestry, np. bis(2-sulfanylethyl)amido 

(SEA) [143]  i thioethylalkylamido (TEA)[57], pozwalające otrzymać tioestry aktywne w momencie 

uwalniania z nośnika (zostaną one omówione w kolejnych rozdziałach). Cyklizacja w warunkach 

natywnych w połączeniu z utlenieniem np. powietrzem, GSSG/GSSH lub DMSO pozwala na 

odpowiednie sfałdowanie i spontaniczne uformowanie się natywnych mostków disiarczkowych bez 

konieczności ortogonalnego blokowania i pojedynczego utleniania, co jest szczególnie wygodne w 

syntezie cyklotydów oraz defensyn. Wiele peptydów cyklicznych bogatych w reszty cysteiny: SFTI-1 

[144], cyklopsychotryd [145], konotoksyna MVII [138], kalata 1 [57], mykoproteina McoTI-II [146], 

θ-defensyna [61] zostały otrzymane za pomocą NCL. 

Wewnątrzcząsteczkowa natywna ligacja chemiczna w roztworze może w dalszym ciągu 

prowadzić do dimeryzacji np. tetrapeptydów oraz wymaga dwóch etapów oczyszczania, co wpływa na 

niższą końcową wydajność syntezy. Dlatego ostatnio wprowadzone metody polegają na 

jednoreaktorowej cyklizacji połączonej z uwolnieniem z nośnika stałego (Ryc. 19 3c). Przykładem 



46 

 

linkera, który może zostać zastosowany w tym podejściu, jest N-acylomocznik, tzw linker Dawsona 

i jego późniejsza generacja: N-acylo-N′-metyloacylomocznik [147]. Linker ten umożliwia 

jednoreaktorową cyklizację w połączeniu z uwolnieniem z nośnika cyklicznych peptydów: SFTI [148, 

149], Kalaty B1, McoTI-II [147] oraz cyklotetrapeptydów [149]. Kolejnym przykładem takiego 

kryptorioestru jest N-etylocysteina, która została zastosowana do cyklizacji modelowych penta- oraz 

heksa-peptydów [150] oraz opisana w tej pracy N-2-tioetyloglicyna w cyklizacji modelowego 

tetrapeptydu, SFTI-1 oraz θ-defensyny [1]. 

4.5.2. Cyklizacja peptydów heterodetycznych 

Cyklizacja poprzez utworzenie mostków disiarczkowych została opisana w rozdziale 4.4, 

dlatego w tej części cyklizacja peptydów heterodetycznych zostanie opisana dla utworzenia wiązania 

izopeptydowego lub zszywania peptydów. W ich przypadku możliwe jest przeprowadzenie takiej 

cyklizacji zarówno w roztworze jak i na żywicy (Ryc. 20). Aby przeprowadzić cyklizację 

w roztworze, podobnie jak w przypadku peptydów homodetycznych, należy zastosować ortogonalny 

nośnik stały i najpierw usunąć prekursor z nośnika wraz z grupami blokującymi reszty aminokwasów 

biorących udział w cyklizacji. Następnie prowadzona jest cyklizacja a po niej odblokowanie 

pozostałych reszt. W kolejnej strategii cyklizacja odbywa się na nośniku stałym. W tym wypadku 

najpierw zostają odblokowane tylko reszty biorące udział w cyklizacji, więc tylko one wymagają 

ortogonalnego blokowania i deprotekcji. Po reakcji, cały peptyd jest usuwany z nośnika stałego wraz 

z globalną deprotekcją cyklopeptydu. Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od cyklizacji peptydów 

homodetycznych, w przypadku peptydów heterodetycznych problem przyłączenia C-końcowego 

aminokwasu do żywicy zostaje wyeliminowany, ponieważ w większości przypadków to łańcuch 

boczny przynajmniej jednej grupy będzie brał udział w cyklizacji. Jeśli natomiast konieczna jest 

cyklizacja z udziałem C-końcowej grupy karboksylowej, należy zastosować strategię jak dla peptydów 

homodetycznych (Ryc. 19 b lub c). Dobór C-końcowego aminokwasu nie jest natomiast już tak 

dowolny jak w przypadku cyklizacji homodetycznej. Tego typu strategia została zastosowana np. do 

prób cyklizacji lassopeptydów [2, 70] oraz ich zszywania [151,152,153]. Pozostałe metody cyklizacji, 

takie jak enzymatyczne oraz poprzez natywną chemiczną ligację są analogiczne jak dla peptydów 

homodetycznych. Należy jednak zaznaczyć, że cyklizacja poprzez NCL wymagać będzie N-końcowej 

reszty cysteiny, co nie jest już dowolne w sekwencji liniowych prekursorów peptydów 

heterodetycznych w porównaniu do homodetycznych (w przypadku peptydów homodetycznych 

można dowolnie wybrać początek i koniec prekursora peptydu cyklicznego, tak aby zawierał N-

końcową resztę cysteiny, o ile ją ma w sekwencji). Rozwiązaniem jest więc zastosowanie analogów 

cysteiny do ligacji lub ligacja w połączeniu z desulfuryzacją/deselenizacją. Metody te zostaną 

dokładniej opisane w kolejnych rozdziałach. 
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Ryc. 20 Schemat strategii cyklizacji peptydów heterodetycznych: 1) Metody konwencjonalne, 2) Metody 

enzymatyczne, 3) Metody Natywnej Chemicznej Ligacji. 

4.6. Ligacja chemiczna 

Synteza peptydów i białek metodami ekspresyjnymi wiąże się z omówionymi wcześniej 

ograniczeniami dotyczącymi braku możliwości otrzymania dowolnych sekwencji, natomiast ich 

chemiczna synteza SPPS napotyka problemy związane z długością łańcucha i ryzykiem agregacji. 

Ligacja chemiczna pozwala ominąć te ograniczenia i umożliwia syntezę długich peptydów, 

peptoidów, peptydomimetyków i białek czy białek lustrzanych z nienaturalnymi aminokwasami, 

izotopologami, modyfikacjami potranslacyjnymi oraz dowolnymi modyfikacjami chemicznymi 
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[154,155]. Wykres na Ryc. 21 przedstawia liczbę nowych publikacji dotyczących syntezy białek 

poprzez ligację chemiczną, co wskazuje na rosnący trend zastosowania tej metody syntezy.  

 

 

Ryc. 21 Histogram przedstawiający liczbę białek zsyntezowanych metodami chemicznej ligacji w poszczególnych 

latach od 1994 do 2021 roku na podstawie bazy danych Chemicznej Syntezy Białek (PCS), źródło: http://pcs-

db.fr [156]. 

Ligacja chemiczna (CL) jest to metoda selektywnego łączenia dwóch lub więcej 

nieblokowanych segmentów peptydowych w jeden większy peptyd lub białko. Metody ligacji 

wykorzystują wysoce selektywne reakcje między dwoma niezabezpieczonymi segmentami 

peptydowymi (Ryc. 22). Poszczególne metody ligacji różnią się od siebie rodzajem wiązania 

chemicznego, które zostanie w ich wyniku utworzone oraz strukturą grup reaktywnych obydwu 

segmentów peptydowych (np. oksymy, hydrazony, ketokwasy, estry, tioestry i inne). Możliwe jest 

więc końcowe uzyskanie wiązania peptydowego lub jego mimetyku. Do metod ligacji prowadzącej do 

utworzenia mimetyku wiązania peptydowego należą ligacje: iminowe, tioeterowe, tioestrowe oraz 

poprzez cykloaddycję azydek-alkin. Kolejną z zalet chemicznej ligacji jest wodne środowisko reakcji 

w fizjologicznym lub zbliżonym pH, co umożliwia przyjęcie natywnej struktury przez reagujące 

i powstałe peptydy oraz białka, umożliwiając ich odpowiednie sfałdowanie. Poszczególne rodzaje 

ligacji zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach. 

 

Ryc. 22 Schemat ligacji chemicznej. 

4.6.1. Metody ligacji chemicznej 

4.6.1.1. Iminowe 

Ligacje iminowe wykorzystują chemoselektywną reakcję amin ze związkami karbonylowymi 

prowadzące do utworzenia wiązania iminowego. Wyróżnia się ligację oksymową, hydrazonową oraz 

tiazolidynową (Ryc. 23) Ligacja oksymowa polega na reakcji segmentu peptydowego z oksyaminą 

oraz fragmentu zawierającego grupę aldehydową bądź ketonową [157]. Metoda ta była stosowana już 

od lat 80-tych zarówno w syntezie białek jak i bibliotek peptydów cyklicznych oraz koniugatów 

http://pcs-db.fr/
http://pcs-db.fr/
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białkowych z glikanami, polimerami czy oligonukleotydami [85]. Reakcje ligacji oksymowej są 

katalizowane kwasowo i zachodzą w warunkach wodnych (pH 5), ale są relatywnie wolne, a ketony 

ulegają jej o wiele mniej efektywnie niż aldehydy. Z tego względu stosuje się odpowiednie 

katalizatory nukleofilowe, np. fenylenodiaminy. Ze względu na trudności w syntezie peptydów 

z ugrupowaniem karbonylowym, stosuje się linker fenyloacetamidometylowy (PAM), który 

umożliwia syntezę peptydów z C-końcową grupą karbonylową poprzez aminolizę dając acetal [158]. 

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanej żywicy NovaTagTM [159]. 

Ligacja hydrazonowa polega natomiast na reakcji peptydu z C-końcową grupą hydrazynową 

z peptydem z N-końcową grupą karbonylową (Ryc. 23b). Produktem pośrednim jest karbinoloamina, 

która ulega odwodnieniu do hydrazonu [160]. Reakcja ta również zachodzi w środowisku kwaśnym 

(pH 4-6) oraz neutralnym i również charakteryzuje się wolną kinetyką oraz podatnością utworzonego 

hydrazonu na hydrolizę. Dlatego też stosuje się katalizatory aminowe, mimo wszystko jednak ten 

rodzaj ligacji nie zyskał większej popularności.  

Ligacja tiazolidynowa polega na reakcji peptydu z C-końcowym aldehydem oraz peptydu z N-

końcową cysteiną z pośrednią iminą (Ryc. 23c). Reakcja zachodzi w lekko kwasowym środowisku 

(pH 4-6) i była szeroko stosowana w syntezie peptydów oraz białek przez Tama i wsp., którzy 

rozszerzyli ją o ligację pseudoprolinową poprzez zamianę reszty cysteiny na serynę oraz treoninę 

[161], a także zastosowali tą metodę w syntezie peptydów cyklicznych [162]. 

 

Ryc. 23 Schemat ligacji iminowych: a) oksymowa, b) hydrazonowa, c) tiazolidynowa. 

4.6.1.2. Tioestrowa i tioeterowa  

Ligacje tioeterowa oraz tioestrowa polegają na reakcji tiolu lub tioestru peptydowego 

z halogenopochodną peptydową (Ryc. 24). Ligacja tioeterowa zachodzi w neutralnym środowisku 

wodnym i jest stosowana zarówno w syntezie peptydów i białek liniowych oraz cyklicznych [163,164] 

i zszywanych [152]. Oprócz halogenopochodnych (bromo- lub chloro-) grupa tiolowa może też ulegać 

ligacji z maleimidem peptydowym [165]. Ligacja tioeterowa polega na reakcji C-końcowego tiokwasu 

peptydowego z N-końcowym bromoacetylopeptydem i została wprowadzona przez Schnolzera i Kenta 

[166]. Reakcja zachodzi w wodnym, lekko kwasowym środowisku. Wadą metody była natomiast 

podatność na hydrolizę utworzonego tioestru w warunkach lekko zasadowych, co uniemożliwiło 

szerszy zakres stosowania tej metody. Metoda ta została jednak odpowiednio zmodyfikowana przez 

ten sam zespół, do obecnie stosowanej natywnej chemicznej ligacji. 
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Ryc. 24 Schemat chemicznej ligacji: a) tioeterowej b) tioestrowej. 

4.6.1.3. KAHA – alfa ketokwas-hydroksyloamina 

Jednym z pierwszych przykładów ligacji chemicznej była ligacja KAHA – α-ketokwas-

hydroksyloamina opracowana przez Bode i wsp. [167]. W ligacji tej dochodzi do utworzenia wiązania 

amidowego między C-końcowym α-ketokwasem peptydowym oraz peptydem z N-końcową 

hydroksyloaminą (Ryc. 25). Wadami tej metody jest skomplikowana synteza tych modyfikowanych 

segmentów. Ponadto ligacja z niepodstawionymi hydroksyloaminami zachodzi w rozpuszczalnikach 

organicznych (ligacja KAHA typu I), a ligacja w roztworach wodnych możliwa jest jedynie dla O-

podstawionych hydroksyloamin (ligacja KAHA typu II). Stąd metoda ta wymaga również 

wprowadzenia tej modyfikacji, np. z użyciem 5-oksaproliny, a więc dodatkowo jej syntezy, 

blokowania i wbudowania [168]. Chemiczna synteza peptydowych α-ketokwasów została opracowana 

dla leucyny, a w przypadku innych reszt opracowane dotąd metody syntezy ich α-ketokwasów są 

niekompatybilne z obecnością niektórych reszt aminokwasowych. Jest to więc kolejne poważne 

ograniczenie tej metody. 

 

Ryc. 25 Schemat ligacji KAHA typu II z udziałem pochodnej 5-okasproliny. 

4.6.1.4. STL – seryno/treoninowa 

W 2013 roku Xuechen Li opracował natomiast ligację z udziałem pośrednich estrów seryny 

i treoniny: STL (Ser/Thr Ligation)[169]. Reakcja zachodzi między C-końcowym salicyloaldehydem 

peptydowym oraz peptydem zawierającym N-końcową grupę hydroksylową, a więc np. z resztą 

seryny lub treoniny. Następuje więc migracja acylu między atomami azotu i tlenu tworząc pośrednie 

estry. Wadami tej ligacji są trudność w otrzymaniu estrów peptydowych oraz ograniczenie do N-

końcowych reszt seryny lub treoniny drugiego segmentu peptydowego. Najlepszą metodą syntezy C-

końcowych estrów salicyloaldehydowych okazało zastosowanie dostępnego handlowo linkera 

Dawsona: Nbz (kwasu 3,4-diaminobenzoesowego – omówiony zostanie w podrozdziale 4.6.2.2), jego 

aktywacja i reakcja z acetalem dimetylowym salicyloaldehydu, a następnie odblokowanie [169]. Wadą 

metody jest to, że nie jest kompatybilna dla C-końcowych estrów Asp, Glu oraz Lys. 
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Ryc. 26 Schemat otrzymywania estru salicyloaldehydowego oraz jego zastosowania w ligacji STL. 

4.6.1.5. EPL – Ligacja białek poprzez ekspresję  

Ligacja Białek poprzez ekspresję – EPL (Expressed Protein Ligation) polega na łączeniu dwóch 

fragmentów peptydów lub białek, z których jeden lub obydwa segmenty zostały otrzymane w drodze 

rekombinacji DNA [170]. Do otrzymania wielkich tioestrów białkowych dochodzi w drodze działania 

intein, które katalizują splicing białek. Splicing polega na usuwaniu z prekursorów białek intein 

i łączeniu ze sobą ekstein [171]. Łączenie to zachodzi poprzez mechanizm migracji acylu z atomu 

azotu na atom siarki lub tlenu: N→S lub N→O, a więc w przypadku aminokwasów białkowych, 

będzie zachodzić w obecności reszt Cys lub Ser/Thr. W obecności reszty C-końcowej Asn w inteinie 

dojdzie do utworzenia aspartiimidu i uwolnienia inteiny z połączeniem ekstein natywnym wiązaniem 

peptydowym (Ryc. 27a). Inżynieria genetyczna umożliwia otrzymywanie rekombinowanych intein, C-

końcowych tioestrów oraz peptydów z N-końcową cysteiną. Zamiana reszty Asn na Ala w inteinie 

pozwala na zajście transtioestryfikacji w obecności nadmiaru zewnętrznego tiolu np. MESNa (Ryc. 

27b). Umieszczenie Asn przed resztą Cys umożliwia natomiast otrzymywanie białek z N-końcową 

cysteiną do ligacji (Ryc. 27c). Reakcja ta została także wykorzystana w natywnej chemicznej ligacji, 

która zostanie omówiona w kolejnym podrozdziale. Najpopularniejsze handlowo dostępne wektory 

ekspresji pochodzą od E. coli, np. inteina gyrazy DNA A Mycobacterium xenopi (Mxe GyrA) oraz 

inteina helikazy Dna B PCC6803 Synechocystis sp (Ssp DnaB)[85]. 

EPL pozwala na ligację dużych białek, których standardowa ligacja byłaby uciążliwa ze względu 

na długość łańcucha i konieczność podzielenia go na większą liczbę krótszych fragmentów, które 

miałyby być kolejno ze sobą łączone. 

 
Ryc. 27 Schemat splicingu intein a) i jego zastosowania w otrzymywaniu tioestrów białkowych b) oraz białek 

z N-końcową cysteiną do ich ligacji (c). 
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Ryc. 27 cd. 

 

4.6.2. Natywna Ligacja Chemiczna  

Wśród opracowanych metod ligacji natywna ligacja chemiczna (NCL) zdobyła największą 

popularność, co potwierdza wykres kołowy na Ryc. 28, który prezentuje udział stosowanych metod 

ligacji chemicznej w latach 2011-2018. NCL opiera się na chemoselektywnej reakcji między C-

końcowym tioestrem peptydowym oraz drugim peptydem z N-końcową resztą cysteiny w warunkach 

natywnych [137]. Reakcja przebiega poprzez odwracalną transtioestryfikację oraz nieodwracalną 

migrację acylu z atomu siarki na atom azotu w reszcie cysteiny, co prowadzi do utworzenia wiązania 

peptydowego Xaa-Cys. Należy zaznaczyć, że jeśli w układzie obecne będą reszty cysteiny, będą one 

mogły także ulec transtioestryfikacji, ale nie ulegną natywnej chemicznej ligacji, ze względu na brak 

wolnej grupy aminowej (Ryc. 29).  

Ryc. 28 Wykres kołowy prezentujący udział poszczególnych metod chemicznej ligacji w syntezie białek w latach 

2011-2018 na podstawie bazy danych Chemicznej Syntezy Białek (PCS), źródło: http://pcs-db.fr [156], KAHA – 

ligacja α-ketokwas-hydroksyloamina, STL – ligacja serynowa/treoninowa, other – inne. 

Cały proces ligacji prowadzi się zazwyczaj w buforach wodnych o pH zbliżonym do 7, np. 

buforze fosforanowym. Najlepsze warunki to takie, w których jednocześnie dochodzi do protonacji 

azotu przy zachowaniu zdeprotonowanej grupy tiolowej. Migracji acylu sprzyja również środowisko 

kwaśne utrzymując protonację tlenu karbonylowego w intermediacie tetraedrycznym i protonując 

azot, który staje się łatwą grupą odchodzącą i dochodzi do tioestryfikacji. Dlatego w pracy Tama 

i wsp. dotyczącej kryptotioestru tioalkialoamidowego (TEA) w pierwszej kolejności zastosowano 

warunki kwasowe sprzyjające migracji acylu, a następnie lekko zasadowe sprzyjające ligacji. 

http://pcs-db.fr/
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Środowisko lekko zasadowe ułatwia ligację ze względu na deprotonację N-końcowej cysteiny 

i następujące przeniesienie S,N-acylowe. Jednak zbyt wysokie pH łatwo prowadzi do hydrolizy 

tioestru. Z tego względu ważna jest optymalizacja procesu dla każdego badanego układu. Dobór 

zewnętrznego tiolu do transtioestryfikacji zależy również od pH buforu, co jest związane z ich 

rozpuszczalnością oraz pKa. Przykładowo kwas merkaptofenylooctowy jest nierozpuszczalny 

w kwaśnym pH. Ponadto o ile tioestry aromatyczne są aktywniejsze i reakcje z ich udziałem są 

szybsze, o tyle są również mniej trwałe, co uniemożliwia np. ich wyizolowanie i oczyszczenie. 

Tioestry alifatyczne, np. MPA, MESNa, są trwalsze, ale mniej aktywne. Aby wykorzystać potencjał 

obydwu tioestrów można zastosować dwa rodzaje transtioestryfikacji jeden po drugim. W ostatnich 

latach opracowane zostały również selenoestry o aktywności większej o kilka rzędów niż tioestry. 

Takim przykładem jest ester selenofenylowy [172]. Należy zaznaczyć, że za zwiększoną aktywnością 

idzie również zmniejszona stabilność takich intermediatów. Związki selenowe są podatne na 

deselenizację w obecności TCEP i nietrwałe z obecności tlenu. Dlatego też praca z selenoestrami 

wymaga stosowania środowiska beztlenowego. Selenoestry są również trudniejsze w otrzymaniu niż 

tioestry. Przykładem trwalszego selenoestru pośredniego jest difenylodiselenol, który został ostatnio 

zastosowany w syntezie analogów GTPazy YPT6, chapreonu Hsp27 i w ubikwitynylacji poprzez 

selenoestrową ligację poprzez ekspresję połączoną z deselenizacją [173]. Kolejnym problemem 

związanym z obecnością reszt cystein oraz kryptotioestrów, jest ich łatwe utlenienie tlenem 

atmosferycznym do cystyn, co uniemożliwia zajście ligacji. Dlatego też do buforów dodaje się 

redukujące tiole: DTT, TCEP. Innym rozwiązaniem jest odgazowanie buforu, np. Argonem. Ostatnim 

dodatkiem do buforu NCL są związki chaotropowe umożliwiające rozpuszczenie długich, 

nierozpuszczalnych segmentów peptydowych, np. chlorowodorek guanidyny. W Tabela 7 

podsumowałam przykładowe składniki stosowane w mieszaninie ligacyjnej. 

 

Ryc. 29 Schemat natywnej chemicznej ligacji oraz odwracalnego przeniesienia acylu w obecności reszt cystein 

wewnątrz łańcucha peptydowego. 
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Tabela 7 Składniki mieszaniny do NCL: zewnętrzne tiole do transtioestryfikacji, pKa dysocjacji grup tiolowych, 

odczynniki redukujące, chaotropowe i inne, na podstawie [174]. 

Zewnętrzne tiole do tioestryfikacji 

skrót Nazwa pKa 
Usunięcie z 

NCL 

Kompatybilność z 

desulfuryzacją i 

deselenizacją 

struktura 

MESNa 2-merkaptoetanosulfonian sodu 9,2 HPLC + 
SH

S

O

O O
–

Na
+

 

MPA Kwas 3-merkaptopropanowy 10,3 HPLC + 
SH O

OH

 

MPA-OEt 3-merkaptopropanian etylu 9,5 HPLC + 
SH O

O

 

MPAA 
kwas 4-

merakptokarboksyfenylooctowy 
6,6 

Ekstrakcja 

do fazy 

ciekłej LLE, 

SPE, 

precypitacja 

pH<5,5 

- 

SH
OH

O

 

SHPh Tiofenol 6,5 LLE, + 
SH  

SHPh-OH orto-tiofenol 6,6 LLE + 

OH

SH  

SeHPh Selenofenol 5,9 LLE + 
SeH  

TFET Trifluoroetanotiol 7,3 Odparowanie + SH

F

F
F

 

Inne prekursory ligacji 

 Imidazol 7,0 HPLC + 
NH

N  

Odczynniki redukujące 

Skrót Nazwa pKa 
Usunięcie z 

NCL 
Forma zredukowana Forma utleniona 

DTT Ditiotreitiol 9,0 HPLC SH
SH

OH

OH  

S

S

OH

OH 

TCEP tris(2-karboksyetylo)fosfina 7,6 HPLC 
P

OH

O OH

O

O OH  

P

OH O

OH

O

O

OH
O

 

GSH Glutation 8,5 HPLC γ-Glu-Cys-Gly (γ-Glu-Cys-Gly)2(S-S) 

MPAA redukcja mostków Se-Se 

Inne 

skrót Nazwa Usunięcie z NCL funkcja struktura 

GdnHCl Chlorowodorek guanidyny HPLC 
Odczynnik 

chaotropowy 

NH2

+

NH2 NH2

Cl
–
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TCEP=Se 
P-seleno tris(2-

karboksyetylo)fosfina 
HPLC 

Ograniczenie 

deselenizacji 

POH OH

OH

O O

O

Se

 

 

4.6.2.1. Metody otrzymywania tioestrów aktywnych i prekursorów peptydowych 

Tioestry peptydowe są integralną częścią NCL, ale ich chemiczna synteza nadal napotyka na 

wiele trudności. Przede wszystkim są one niestabilne w strategii Fmoc-SPPS, gdyż ulegają hydrolizie 

w warunkach zasadowych. Można je za to otrzymać stosując strategię Boc-SPPS jednak jest ona 

o wiele bardziej uciążliwa, gdyż wymaga stosowania ciekłego fluorowodoru i jego uprzedniego 

skroplenia, a więc i specjalnej odpornej na ten kwas aparatury. Ponadto strategia Boc nie jest 

kompatybilna z wprowadzeniem modyfikacji potranslacyjnych, np. glikozylacji, fosforylacji. Inną 

metodą otrzymywania tioestrów peptydowych jest stosowanie ich odpowiednich prekursorów „safety-

catch” oraz kryptotioestrów [182]. Wiele z nich opiera się na migracji acylu z atomu azotu na atom 

siarki, przekształcając wiązanie amidowe w tioestrowe. Aby zaszło to przeniesienie konieczne jest 

odpowiednie ułożenie przestrzenne grupy tiolowej umożliwiające atak nukleofilowy na węgiel 

karbonylowy. Ułożenie takie umożliwia konformacja cis peptydu, którą indukuje, np. obecność Pro, 

N-alkilacja czy przesunięcie reszty aminokwasowej z węgla β na azot, a więc podejście peptoidowe 

(Ryc. 30). Wadą opisanych prekursorów jest ich wieloetapowa synteza oraz wolna kinetyka migracji 

acylu szczególnie słabo rozpuszczalnych segmentów peptydowych. Ponadto tioestry takich C-

końcowych reszt jak Val, Pro, Thr oraz Ile są niezwykle trudne do otrzymania i szczególnie wolno 

ulegają migracji acylu, osiągając minimalne wydajności i ulegając hydrolizie [175]. Ponadto tioestry 

Asn, Gln, Asp oraz Glu mogą ulegać ligacji z udziałem łańcucha bocznego [176]. W tej pracy 

opracowałam więc nowy prekursor peptydu do migracji acylu: N-2[tioetylo]glicynę i sprawdziłam 

jego zastosowanie w otrzymywaniu biblioteki tioestrów peptydowych wszystkich 20 kanonicznych C-

końcowych aminokwasów (oprócz Sec oraz cystyny) i możliwości otrzymania wiązania Xaa-Cys 

poprzez NCL. Postanowiłam też sprawdzić zastosowanie N-2[tioetylodimetylo]glicyny 

w przyspieszeniu migracji acylu oraz transtioestryfikacji. Rozwój metod NCL doprowadził również do 

wprowadzenia szeregu analogów N-końcowej cysteiny łącznie z selenocysteiną (ligacja Se-NCL), 

które zostaną omówione w dalszej części.  

 

Ryc. 30 Schemat przeniesienia acylu z atomu azotu na atom siarki w reszcie cysteiny. 

 

Na Ryc. 31 zaprezentowane zostały najczęściej stosowane metody otrzymywania tioestrów 

peptydowych. Ze względu na opisane trudności w otrzymywaniu tioestrów peptydowych, stosuje się 

tzw. metody post-SPPS, w których tioestryfikacja zachodzi po zsyntezowaniu całego prekursora na 

nośniku stałym, np. dzięki zastosowaniu odpowiednich linkerów „safety-catch”. 
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Ryc. 31 Wykres kołowy prezentujący udział poszczególnych metod otrzymywania tioestrów peptydowych 

w latach 2011-2018 na podstawie bazy danych Chemicznej Syntezy Białek (PCS), źródło: http://pcs-db.fr [156], 

preformed thioester – tioester otrzymany w trakcie SPPS, metody post-SPPS: hydrazide – metoda hydrazydowa, 

Nbz – metoda z użyciem kwasu 3,4-diaminobenzoesowego, O,S-shift – metody wykorzystujące migrację acylu 

z atomu tlenu na atom siarki, N,S-shift – metody wykorzystujące migrację migrację acylu z atomu azotu na atom 

siarki. 

4.6.2.2. Metody z zastosowaniem linkerów „safety-catch” 

Przykładem takiej metody, jest wprowadzone przez Dawsona i Bianco-Canosy zastosowanie 

kwasu 3,4-diaminobenzoesowego (Nbz), nazywanego linkerem Dawsona [177]. Po aktywacji 

chloromrówczanem 4-nitrofenylu i uwolnieniu prekursora Nbz-peptydowego z nośnika stałego, ulega 

on transtioestryfikacji z zewnętrznym tiolem tworząc odpowiedni aktywny tioester (Ryc. 32a). 

 

Ryc. 32 Schemat tioestryfikacji za pomocą linkerów: Nbz (MeDbz) a) oraz hydrazydowego z udziałem 

dedykowanej żywicy b) lub poprzez modyfikację żywicy chlorotritylowej hydrazyną c). 

http://pcs-db.fr/
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Jedną z wad tej metody jest podatność prekursorów Nbz na hydrolizę w buforach wodnych 

oraz diacylację. Dlatego opracowana została kolejna generacja linkera: MeDbz – o-

amino(metylo)aniliny [178]. W dalszym ciągu metoda ta wymaga jednak zastosowania specjalnie 

dedykowanych odczynników oraz żywic.   

Zespół Liu opracował natomiast metodę hydrazydową umożliwiającą tioestryfikację in situ 

hydrazydów peptydowych z zewnętrznym tiolem w procesie dwuetapowym [179]. W pierwszym 

etapie hydrazyd ulega utlenieniu do azydku, który następnie łatwo ulega tiolizie w obecności 

zewnętrznego tiolu tworząc odpowiedni tioester. Zaletą tej metody jest niewątpliwe szybkość 

i wydajność tioestryfikacji. Syntezę można przeprowadzić na dedykowanej żywicy (Ryc. 32b) lub 

zmodyfikować żywicę chlorotritylową hydrazyną (Ryc. 32c). Do wad metody należy natomiast 

niekompatybilność z C-końcowymi Asn, Gln oraz Asp, ponieważ skutkuje to zajściem 

wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji hydrazydu z funkcjonalnościami bocznymi tych reszt 

aminokwasowych. Istnieje też ryzyko hydrolizy azydku peptydowego, a ponadto metoda nie może być 

zastosowana z ligacji sekwencyjnej ze względu na niestabilność tiazolidyny w tych warunkach 

(rozdział 63). Zarówno same linkery jak i żywice z opisanymi linkerami Nbz oraz hydrazydowe są 

dostępne handlowo [180]. 

4.6.2.3. Metody bazujące na przeniesieniu acylu z atomu tlenu na atom siarki 

Metoda tioestryfikacji bazującej na tandemowej migracji acylu z atomu tlenu na atom siarki 

została opracowana przez Danishefsky’iego i wsp. na przykładzie C-końcowego estru 

ortotiofenolanowego [181]. W metodzie tej najpierw zachodzi migracja acylu między estrem a grupą 

tiolową, tworząc tioester, który może reagować z peptydem z N-końcową cysteiną (Ryc. 33a). Gdy do 

tego samego estru przyłączony zostanie metylopeptyd w pozycji orto do grupy SH, możliwa jest 

ligacja bez udziału cysteiny poprzez bezpośredni O → S → N transfer (Ryc. 33b). Bezpośrednia 

migracja acylu z atomu tlenu na atom azotu zachodzi np. z udziałem 5-nitro-2-hydroksybenzamidu, 

który Aucagne wykorzystał również jako prekursor tioestru [182]. 

 
Ryc. 33 Przykłady ligacji tioestrowej z zastosowaniem migracji acylu z atomu tlenu na atom siarki lub azotu: a) 

natywna ligacja chemiczna z pośrednim przeniesieniem O,S-acylowym orto-tiofenolu; b) ligacja poprzez 

migrację O,S,N-acylu w łączniku między komponentami peptydowymi bez udziału N-końcowej cysteiny; c) 

migracja O,N-acylu z udziałem 5-nitro-2-hydroksybenzamidu. 
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4.6.2.4. Metody bazujące na przeniesieniu acylu z atomu azotu na atom siarki 

W tioestryfikacji w połączeniu z migracją acylu stosuje się odpowiednie tiolowane pochodne 

aminokwasowe będące tzw. prekursorami peptydowymi inaczej zwanymi też kryptotioestrami. Po 

migracji acylu z atomu azotu na atom siarki otrzymywany jest tioester peptydowy. Tioester ten może 

bezpośrednio brać udział w estryfikacji lub zostać poddany transtioestryfikacji tworząc aktywniejszy 

lub stabilniejszy tioester pośredni (Ryc. 34). Ponadto o ile migracja acylu jest reakcją odwracalną, 

o tyle transtioestryfikacja jest nieodwracalna, co zwiększa efektywność i szybkość migracji, 

przesuwając równowagę reakcji w prawo. Transtioestryfikacja może często odbywać się równocześnie 

z migracją acylu jako proces jednoreaktorowy. 

 
Ryc. 34 Schemat migracji acylu w połączeniu z transtioestryfikacji z udziałem reszty cysteiny. 

Opracowanych zostało wiele prekursorów tioestrów wykorzystujących różne mechanizmy 

indukcji konformacji cis i wpływające na szybkość migracji acylu. Rozwój tych prekursorów w czasie 

zamieściłam na Ryc. 35.  

 

Ryc. 35 Rozwój prekursorów i kryptotioestrów peptydowych bazujących na przeniesieniu acylu z atomu azotu na 

atom siarki. 

Jednymi z pierwszych były N-alkilocysteiny, a w szczególności N-etylocysteina opracowana 

przez zespół Hojo [183]. Dodatkowym mechanizmem ułatwiającym przeniesienie acylu w tym 

prekursorze jest utworzenie wiązania wodorowego między wodorem C-końcowej grupy 

karboksylowej z azotem trzeciorzędowym reszty N-etylocysteiny co ma stabilizować pośrednią formę 

tetraedryczną (Ryc. 36). W ostatnim czasie metoda ta została wykorzystana do jednoreaktorowej 

cyklizacji peptydów w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego [150]. Problemem napotykanym 

w syntezie prekursora peptydowego jest wystąpienie wysokiej zawady sterycznej w tej reszcie, 

w dodatku blokowanej grupą Trt, co znacznie utrudnia sprzęgnięcie kolejnego blokowanego 

aminokwasu i wymaga uprzedniego utworzenia dipeptydu w roztworze, a następnie jego sprzęgnięcie 

do nośnika stałego. 
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Ryc. 36 Synteza prekursorów peptydowych z resztą N-alkilo-Cys i mechanizm przeniesienia N,S wspomagany 

utworzeniem wiązania wodorowego. 

 Estry cysteinylo-prolinowe zostały wprowadzone przez Aimoto i wsp.[184]. Oprócz indukcji 

konfiguracji cis dochodzi również do wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia acylu z atomu tlenu C-

końcowego tioestru na azot amidowy i utworzenie diketopiperazyny w środowisku zasadowym (Ryc. 

37).  

Ryc. 37 Synteza prekursorów peptydowych z resztą Cys-Pro-OCH2COOH i mechanizm przeniesienia N,S 

z utworzeniem tioestru diketopiperazynowego. 

Grupy Liu oraz Melnyka niezależnie opracowały zastosowanie biwalentnego N-(2-

sulfanyloetylo)amidu (SEA), który z dwóch stron może atakować węgiel karbonylowy (Ryc. 38) 

[185]. Aktywacja i dezaktywacja SEA zachodzi poprzez redukcję lub utlenienie wewnętrznego mostka 

S-S. Udział drugiej grupy tiolowej w stabilizacji pięcioczłonowego produktu pośredniego polega na 

utworzeniu wiązania wodorowego między wodorem grupy tiolowej a azotem amidowym. 

Kryptotioester SEA może zostać zastosowany bezpośrednio lub zostać poddany transtioestryfikacji z 

zewnętrznym tiolem. Oprócz dedykowanego odczynnika SEA, dostępna jest także handlowo żywica z 

wbudowaną tą funkcjonalnością [186]. Prekursor SEA ze względu na występowanie w dwóch formach 

– zredukowanej (SEAon) i utlenionej (SEAoff) może reagować zarówno w neutralnym jak i kwasowym 

środowisku. Ponadto będąc w formie SEAoff zostaje on zablokowany, co daje ortogonalność, którą 

można zastosować w ligacji sekwencyjnej, która zostanie omówiona w rozdziale. Mostek S-S w SEA 

nie podlega redukcji działaniem samego MPAA, więc jest kompatybilny z redukcją np. Cys(StBu) lub 

Sec-Sec. Kolejnymi zaletami kryptotioestrów SEA jest możliwość jednoczesnej migracji acylu na 

żywicy w połączeniu z uwolnieniem z nośnika oraz możliwość poddania dodatkowej 

transtioestryfikacji, jednak prekursor ten działa sam jako równie aktywny tioester. 
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Ryc. 38 Schemat syntezy kryptotioestru bis(2-sulfanyloetylo)amidowego w formach SEAon oraz SEAoff i 

zastosowanie w tioestryfikacji oraz NCL. 

W 2009 roku zespół Otaki opracował kryptotioester N-sulfanyloetyloanilidowy (SEAlid) 

[187]. Synteza tego ktyptotioestru oraz jego blokowanie jest 6-etapowe, dodatkowo z wbudowaniem 

w roztworze C-końcowego aminokwasu. Działanie SEAlidu polega na delokalizacji wolnej pary 

amidowej poprzez orbital egzo-karbonylowy π*, który zamienia anilid w łatwą grupę odchodzącą, 

prowadząc do powstania tioestru. Protonacja amidu jest również wspomagana poprzez fosforan 

będący składnikiem buforu. W przypadku zastosowania żywicy aminometylowej oraz ortogonalnych 

grup blokujących możliwa jest jednoczesna migracja acylu w połączeniu z uwolnieniem z nośnika 

stałego. 

 
Ryc. 39 Schemat syntezy kryptotioestru N-sulfanyloetyloanilidowego i zastosowanie w tioestryfikacji oraz NCL. 

Strukturalnie podobnym do kryptotioestrów SEA oraz SEAlid jest tioetyloalkiloamid 

opracowany przez Tama i wsp [57]. Synteza linkera jest prosta, ponieważ polega na sprzęgnięciu 

dostępnego handlowo 2-(butylamino)etanotiolu do żywicy 2-chlorotritylowej (Ryc. 40). Mechanizm 

działania tego prekursora polega na indukowaniu konfiguracji cis. 
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Ryc. 40 Schemat syntezy kryptotioestru tioetyloalkiloamidowego i zastosowanie w tioestryfikacji. 

Grupa Offera i wsp. opracowała natomiast zastosowanie α-metylocysteiny w tioestryfikacji 

[188]. Obecność metylu silnie indukuje przegrupowanie acylu ze względu na silny efekt gem-

dialkilowy Thorpa-Ingolda [189]. Zamiana dwóch podstawników węgla z wodorów na metylowe 

zwiększa kąt między nimi, zmniejszając kąt między dwoma pozostałymi podstawnikami co ułatwia 

np. utworzenie pięcio i sześcioczłonowych pierścieni (Ryc. 41). W przypadku migracji acylu ułatwia 

więc to fizyczne zbliżenie się tiolu do karbonylu i utworzenie pośredniego tetraedru. Efekt ten 

wykorzystałam także w tej pracy badając zdolność N-2[dimetylotioetylo]glicyny do przeniesienia N,S-

acylowego. Synteza oraz wbudowanie do nośnika stałego jest łatwe ze względu na handlową 

dostępność α-metylocysteiny. 

Ryc. 41 Efekt gem-dialkilowy Thorpe-Ingolda powodujący zmniejszenie kąta Θ, źródło: [189]. 

Ryc. 42 Synteza prekursorów peptydowych z resztą α-metylocysteiny i mechanizm przeniesienia N,S oraz 

transtioestryfikacji. 

N-(2-hydroksybenzylo)cysteina (Hnb-Cys) to ostatnio wprowadzony przez Aucagne i wsp. 

kryptotioester, który ulega najszybszemu przegrupowaniu acylowemu ze wszystkich dotąd 

opracowanych prekursorów bazujących na tym mechanizmie [190]. Synteza samego prekursora 

polega na sprzęgnięciu Fmoc-cysteiny, odblokowaniu grupy Fmoc i aminowaniu redukcyjnemu (Ryc. 

43a) [191].Grupa Hnb katalizuje kwasowo atak grupy tiolowej na karbonyl poprzez protonację tlenu 

karbonylowego, a następnie utworzenie wiązania wodorowego. Mechanizm ten jest podobny do 

działania intein, w których reszta His odgrywa tą samą rolę (Ryc. 43b) [192]. Należy jednak 

zaznaczyć, że o ile jest to najszybsza metoda tioestryfikacji poprzez przeniesienie N,S-acylowe, o tyle 

nie jest to najszybsza metoda NCL w porównaniu do np. metody hydrazydowej czy Nbz.  
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Ryc. 43 Schemat synteza kryptotioestru N-(2-hydroksybenzylo)cysteinylowego i mechanizm katalizowanej 

kwasowo migracji acylu (a), schemat katalizy przeniesienia N,S-acylowego katalizowanego resztą histydyny 

w inteinach (b). 

4.6.2.5. N-2[tioetylo]glicyna jako nowy kryptotioester peptydowy i jego zastosowanie 

w syntezie cyklicznych peptydów 

Opracowując w mojej pracy doktorskiej nowy kryptotioester bazujący na migracji acylu, 

kierowałam się przede wszystkim łatwością i ekonomicznością syntezy, możliwością automatyzacji, 

możliwością przyspieszenia kinetyki migracji acylu oraz możliwością procesu jednoreaktorowego 

z jednoczesnym uwolnieniem z nośnika stałego [1]. Taka strategia została wprowadzona w ostatnich 

latach przez grupy Hojo [150] oraz Stockdill [149], w celu uniknięcia licznych etapów separacji 

i oczyszczania poszczególnych produktów pośrednich. Połączenie ligacji z uwolnieniem z nośnika 

stałego umożliwi uzyskania czystszej frakcji produktu końcowego ze względu na uprzednie 

wyeliminowanie grup blokujących, a także ewentualnych produktów ubocznych w których nie doszło 

do otrzymania N-2[tioetylo]glicyny. Prowadzenie syntezy w jednym naczyniu ze stopniowym 

dodawaniem kolejnych odczynników eliminuje konieczność dodatkowych separacji i oczyszczania 

półproduktów syntezy, ułatwiając cały proces i zwiększając wydajność końcową. Umieszczenie reszty 

z grupą tiolową przy azocie amidowym, a więc podejście peptoidowe, ułatwia zbliżenie tiolu do węgla 

karbonylowego tak jak w przypadku konfiguracji cis. Jednocześnie w takim prekursorze peptydowym 

występuje trzeciorzędowy atom azotu zamiast drugorzędowego, co również będzie faworyzować 

migrację acylu (Ryc. 44). Synteza prekursora zostanie zoptymalizowana tak, aby mogła być 

całkowicie zautomatyzowana poprzez zastosowanie podejścia submonomerycznego w syntezie 

badanego bloku budulcowego na nośniku stałym. Do otrzymania N-2[tioetylo]glicyny dojdzie 

w wyniku substytucji nukleofilowej odpowiedniego kwasu halogenooctowego związanego z żywicą 

z blokowaną cysteaminą, która jest dostępna handlowo. Synteza nie będzie też wymagać stosowania 

specyficznych nośników stałych, tylko popularnych w SPPS żywic. Dzięki automatyzacji metoda ta 

będzie mogła zostać zastosowana w tworzeniu bibliotek peptydowych, które mają na celu otrzymanie 
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różnorodnych sekwencji peptydowych w krótkim czasie i umożliwić ich szybkie zbadanie wobec np. 

interesującego receptora jako celu terapeutycznego. 

 

Ryc. 44 a) schemat przeniesienia acylu i NCL z zastosowaniem N-2[tioetylo]glicyny, b) schemat ligacji 

z pośrednią transtioestryfikacją, c) schemat migracji acylu z zastosowaniem N-2[dimetylotioetylo]glicyny, d) 

schemat zastosowania prekursora N-SEtGly do jednoreaktorowej cyklizacji peptydów poprzez NCL w połączeniu 

z uwolnieniem z nośnika stałego. 

Szczególną uwagę poświęciłam możliwości cyklizacji peptydów homodetycznych za pomocą 

natywnej chemicznej ligacji ze względu na szerokie działanie biologiczne naturalnie występujących 

peptydów cyklicznych i ich zastosowaniu w chemii medycznej. Opracowanie nowej metody cyklizacji 

peptydów będzie mogło przyczynić się do łatwiejszego i bardziej ekonomicznego ich otrzymywania. 

Szczególnie ważne jest uniknięcie ich dimeryzacji i polimeryzacji co może zostać osiągnięte poprzez 

bezpośrednią ligację na żywicy, co daje tzw. efekt pseudowysokiego rozcieńczenia (Ryc. 44c). 

Prekursory peptydowe na żywicy powinny być oddalone od siebie dostatecznie daleko, aby można 

było wykluczyć możliwość ich krzyżowego reagowania między sobą. Zbadanie i zastosowanie 

nowego bloku budulcowego pozwoli sprawdzić nowe możliwości i ograniczenia syntezy i cyklizacji 

peptydów z zastosowaniem NCL. 

4.6.3. Ligacja sekwencyjna 

Ligacja sekwencyjna to ligacja 3 i więcej komponentów peptydowych. Poczynając od N-

końca, pierwszy segment będzie zawierał C-końcowy tioester, drugi N-końcową cysteinę oraz C-

końcowy tioester, a trzeci N-końcową cysteinę. Wiedząc z poprzedniego rozdziału, że tioestry 

zawierające na N-końcu resztę cysteiny ulegają wewnętrznej cyklizacji, należy więc zastosować 

odpowiednie blokowanie reszty cysteiny fragmentu środkowego. W przypadku cysteiny, znanych jest 

wiele ortogonalnych metod blokowania i deprotekcji (np. Acm, Mob, AcS), należy jednak zwrócić 
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uwagę na kompatybilność z NCL, która zachodzi w środowisku wodnym na nieodblokowanych 

segmentach peptydowych, a zwłaszcza ich tioestrach. Zamiast grupy tiolowej, można zablokować N-

końcową grupę aminową, co mimo utworzenia pośredniego tioestru, zablokuje końcowe przeniesienie 

S,N-acylowe. Najpopularniejsze jest blokowanie w wyniku utworzenia układu tiazolidyny, który 

osłania obydwie grupy (SH i NH2) biorące udział w NCL. Ryc. 45 przedstawia struktury opisanych 

w literaturze analogów cysteiny z ugrupowaniem tiazolidynowym, wykorzystanych w NCL. W ramce 

zaznaczone zostały handlowo dostępne analogi. Blokowanie zachodzi poprzez reakcję 

w formaldehydem [193]. Ryc. 46 przedstawia schemat ideowy ligacji sekwencyjnej. Po połączeniu 

segmentów 2 i 3, następuje odblokowanie tiazolidyny za pomocą O-metylohydroksyloaminy MeONH2 

i ligacja z segmentem 1 [194]. Z racji możliwej reakcji ubocznej MeONH2 z C-końcowym tioestrem, 

zaproponowane zostały dwie kolejne metody deprotekcji: z 2-amino-5-metoksy-N’,N’-

dimetylobenzohydrazydu – AMDBH [195] oraz soli Pd [196] lub Cu [197]. 

 

 
 

Ryc. 45 a) Znane tiazolidynowe pochodne aminokwasów jako grupy blokujące przed wewnętrzną cyklizacją 

podczas ligacji sekwencyjnej. W ramce oznaczono związki handlowo dostępne; b) dodatkowe blokowania Thz 

oraz Cys na potrzeby transtioestryfikacji w środowisku kwaśnym oraz metody hydrazydowej. 
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Jest to więc ligacja w kierunku C-N. Należy zwrócić uwagę, że metoda ta jest kompatybilna 

z ligacją w środowisku obojętnym, ponieważ środowisko kwasowe prowadzi do częściowego 

odblokowania Thz [198,]. Dlatego wprowadzony został szereg dodatkowych blokowań, 

przedstawiony w części b) Ryc. 45, np. blokowanie grupą N-acetyloacetylową (AcA), która może 

zostać usunięta za pomocą hydroksyloaminy w środowisku kwaśnym w obecności TCEP [199, 211]. 

W przypadku metody hydrazydowej, grupa Thz ulegała także odblokowaniu w trakcie 

transtioestryfikacji (z udziałem NaNO2 w środowisku kwaśnym), więc wprowadzono dodatkowe 

blokowania: 2-(tert-butylodisulfanylo)etyloksykarbonyl – Tbeoc-Thz [200] oraz trifluoroacetyl Tfa-

Thz [201]. Inne znane blokowania w tej metodzie to: trifluoroacetamidometyl – Tfacm [202], p-

boronobenzyloksykarbonyl – Dobz [203] oraz N3-Cys [204]. Oprócz środowiska kwasowego, 

deprotekcji sprzyja także obecność wody, dlatego opisana została również metoda redukcji hydrazydu 

z NaNO2 w stężonym TFA, która zapobiega deprotekcji Thz [205]. Jedną z ostatnio wprowadzonych 

grup blokujących resztę cysteiny jest sec-izoamylomerkaptan SIT [206]. Do jej odblokowania 

dochodzi w pH 8. Można więc spodziewać się jej niedługiego zastosowania w ligacji sekwencyjnej. 

 

 
Ryc. 46 Schemat ideowy ligacji sekwencyjnej z zastosowaniem różnych metod: a) ligacja sekwencyjna 

z zastosowaniem blokowania Thz w kierunku C-N; b) ligacja sekwencyjna kontrolowana kinetycznie w kierunku 

N-C; c) ortogonalna ligacja sekwencyjna z udziałem mechanizmu SEAoff/on; c1) cyklizacja sekwencyjna 

z zastosowaniem SEAoff/on; d) ortogonalna ligacja sekwencyjna z udziałem prekursora hydrazydowego. 
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Kolejną strategią jest ligcja kontrolowana kinetycznie zademonstrowana przez Kenta [207]. 

Polega ona na zastosowaniu różnic w kinetyce migracji acylu dla różnych tioestrów peptydowych 

(Ryc. 46a). Przykładowo, umieszczenie tioestru o szybszej kinetyce na końcu-C segmentu 1, oraz 

„wolniejszego” na końcu-C segmentu 2, który równocześnie będzie wyposażony na końcu-N w resztę 

cysteiny, doprowadzi do ligacji w kierunku N-C bez ubocznej cyklizacji.  Pod dodaniu fragmentu 

3 z N-końcową cysteiną nastąpi kolejna ligacja i utworzony zostanie końcowy peptyd.  Przykłady 

„szybkich” tioestrów to np. selenoestry, Hnb, tiofenol, orto-hydroksytiofenol [208], MPAA, TFET 

[209], a tioestry „wolne” to tioestry alkilowe np. MESNa, MPA, MPA-OEt i większość znanych 

prekursorów tioestrowych bazujących na przeniesieniu acylu z atomu azotu na atom siarki, np. (SEA, 

TEA, SEAlid oraz opisywana w tej rozprawie N-2[tioetylo]glicyna).  

Oprócz różnic kinetycznych tioestrów i prekursorów peptydowych, możliwe jest także 

wykorzystanie różnic w ich aktywacji, wprowadzając ortogonalność ligacji sekwencyjnej (Ryc. 46c). 

Przykładowo, w przypadku prekursora SEA możliwe jest jego selektywne zablokowanie poprzez 

mostek disulfidowy, który nie ulega redukcji pod wpływem MPAA, ale pod wpływem TCEP lub DTT 

w pH 5,5-7. Dzięki tej właściwości możliwe jest jego zastosowanie do ligacji sekwencyjnej [210] oraz 

do syntezy peptydów cyklicznych [211](Ryc. 46c1) z dwóch lub więcej fragmentów peptydowych. 

Kolejnym przykładem ortogonalnej ligacji, jest zastosowanie metody hydrazydowej (Ryc. 46d). 

Najpierw aktywowany jest segment 1 peptydu i ligowany z „nieaktywnym” segmentem 2. 

4.6.4. Ligacja poprzez resztę cysteiny oraz selenocysteiny 

Rozszerzenie natywnej chemicznej ligacji o resztę selenocysteiny nastąpiło 2001 roku w przez 

niezależne zespoły Rainesa, van der Donka i Hilverta [212, 213, 214]. Wykorzystali oni ją do syntezy 

naturalnie występujących selenopeptydów i selenobiałek poprzez NCL oraz EPL. Selenocysteina – 

Sec (U) jest 21 aminokwasem białkowym obecnym w selenoproteinach, włączając w to 25 znanych 

ludzkich selenobiałek [215]. Kodowana jest przez kodon UGA, będącym kodonem stop i ma swoje 

transportowe tRNASec. Wprowadzenie reszty Sec do białek zwiększa ich aktywność i poprawia 

fałdowanie [42]. Grupa selenolowa wykazuje znacznie większą nukleofilowość od grupy tiolowej, co 

wpływa na zwiększenie szybkości ligacji. Wykazano, że NCL z udziałem selenocysteiny w pH 

5 zachodzi 103 razy szybciej niż dla cysteiny, więc może ona zachodzić chemoselektywnie również 

w jej obecności [212]. Selenocysteina ulega ligacji zarówno z C-końcowymi tioestrami jak 

i selenoestrami. Dodatkowo grupa selenolowa wykazuje niski potencjał redox, ulegając 

natychmiastowemu utlenieniu w obecności tlenu do diselenku. Próba redukcji diselenku za pomocą 

TCEP prowadzi do deselenizacji. Z tego względu Sec znalazła szerokie zastosowanie w NCL 

połączonej z selektywną deselenizacją, która zostanie omówiona w kolejnym rozdziale. Mostki Se-S 

można natomiast zredukować za pomocą DTT. Wykazano również, że MPAA działa jako łagodny 

czynnik redukujący mostki Se-Se. W porównaniu do tradycyjnej natywnej chemicznej ligacji 

trwającej kilka dni, diselenowa-selenoestrowa ligacja połączona z deselenizacją zachodzi w kilka 

minut (1-10) [215]. 

4.6.5. Ligacja z wykorzystaniem merkaptopochodnych aminokwasowych oraz ich 

desulfuryzacji (deselenizacji). 

Stosunkowo mała częstość występowania reszt cystein w sekwencjach peptydów i białek – 

1,3% [216] ogranicza szerokie zastosowanie natywnej chemicznej ligacji w ich chemicznej syntezie. 

Reszta Cys występuje najrzadziej spośród aminokwasów białkowych, co przedstawione zostało na 

Ryc. 47. Aminokwasy niekanoniczne (np. hydroksyprolina, selenocysteina) stanowią 0,08% i nie 

zostały ujęte na wykresie. Mimo niskiego rozpowszechnienia, reszta cysteiny występuje w około 83% 

białek (wg bazy uniprot). W związku z tym wiele z nich nie mogłoby zostać zsyntezowanych za 
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pomocą standardowej natywnej chemicznej ligacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na pozycję reszty 

cysteiny, tak aby znajdowała się ona średnio co 50 reszt aminokwasowych. Średnia długość białek 

kodowanych w tej bazie wynosi 294 Aa, natomiast białka zawierające reszty cysteiny są średnio 

dłuższe – 329 Aa i zawierają średnio 4 reszty Cys [217].  Kolejnym czynnikiem są sąsiadujące reszty 

aminokwasowe. Dla części z nich trudniejsze jest otrzymanie C-końcowych tioestrów (np. dla Pro, Ile, 

Asn, Val). Zmniejsza to więc końcową rzeczywistą ilość białek możliwych do zsyntezowania 

i wymaga zastosowania dodatkowych technik. W tym celu wprowadzona została strategia natywnej 

ligacji chemicznej połączonej z desulfuryzacją. Jedną z pierwszych strategii było zastosowanie 

homocysteiny przez Tama i wsp. [218] do NCL oraz jej alkilacja do reszty metioniny. Należy jednak 

zwrócić uwagę na możliwość metylacji pozostałych reszt łańcucha oraz niską abundancję metioniny – 

2,34%. Okamoto i wsp. zaproponowali natomiast ligację z resztą cysteiny, jej S-metylację i reakcję 

z BrCN prowadzącą do desulfuryzacji i otrzymania laktonu seryny, który po hydrolizie i migracji O,N-

acylowemu ulega przekształceniu w resztę seryny [219]. 

Ryc. 47 Wykres abundancji reszt aminokwasowych we wszystkich peptydach i białkach w bazie uniprot [216], 

przetłumaczony. 

Yan i Dawson [220] opracowali metodę desulfuryzacji redukcyjnej która prowadzi do 

desulfuryzacji cysteiny do reszty alaniny za pomocą Pd/Al2O3. Wg wykresu na Ryc. 47  abundancja 

alaniny wynosi aż 9,13%. W krótkim czasie metoda ta doprowadziła to rozwoju metod syntez i ligacji 

merkaptopochodnych pozostałych aminokwasów naturalnych, takich jak np. fenyloalanina [221, 222], 

leucyna [223, 224, 225], leucyna [226], walina, kwas asparaginowy [227], kwas glutaminowy [228], 

asparagina[229, 230], glutamina [231], prolina, lizyna, treonina [232], arginina [233]. Należą więc do 

nich aminokwasy o wysokiej abundancji, umożliwiając syntezę większej puli naturalnych peptydów 

i białek. Desulfuryzacja homocysteiny skutkuje otrzymaniem kwasu aminomasłowego. Jednym 

z problemów tej reakcji była jednoczesna deprotekcja i desulfuryzacja Cys(Acm) oraz kwasu 2-

karboksytiazolidynowego (Thz), który jest zabezpieczoną formą N-końcowej cysteiny przed 

wewnętrzną ligacją podczas ligacji sekwencyjnej. Prowadzi też do redukcji tioeterów i tioestrów. 

Niezależni naukowcy zaobserwowali rodnikową desulfuryzację tioli z udziałem trialkilofosfin. Wan 

oraz Danishefsky zastosowali reakcję z rozpuszczalną w wodzie tris(2-karboksyetylo)fosfiną (TCEP) 

z inicjatorem rodnikowym VA-044: dichlorowodorkiem 2,2’-azobis(2-(2-imidazolino-2ilo)propanu) 

w obecności t-butylotiolu (tBuSH) [234]. Inicjator ten działa już w temperaturze pokojowej. Metoda ta 
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jest obecnie powszechnie stosowana do ligacji-desulfuryzacji redukcyjnej wolnej od metali. Ostatnio 

wprowadzona została również metoda łagodnej desulfuryzacji redukcyjnej z udziałem TCEP oraz 

NaBH4 lub LiBEt3H [235]. 

Struktury analogów cysteiny do natywnej chemicznej ligacji połączonej z desulfuryzacją, 

przedstawia Ryc. 48. Składają się na nie zarówno analogi cysteiny, homocysteiny oraz selenocysteiny, 

oznaczone różnymi odcieniami. Zastosowanie odpowiedniego merkaptoaminokwasu podyktowane 

jest nie tylko sekwencją syntezowanego peptydu, ale także ich dostępnością i łatwością syntezy. 

Dostępne handlowo aminokwasy nienaturalne (oraz dodatkowo blokowane na potrzeby SPPS) to: 

penicylamina, homocysteina, selenocysteina, 4-merkaptoprolina, 4-selenoprolina, kwas tiazolidyno-2-

karboksylowy – Thz, kwas 2,2-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowy – Thz(Me)2. Penicylamina to β-

merkaptowalina, wchodząca w skład penicyliny i będąca produktem jej metabolizmu. Z uwagi na 

trzeciorzędowy atom węgla β w związku tym występuje zawada steryczna, co przejawia się 

wolniejszym przebiegiem ligacji [236]. Izomerem penicylaminy jest γ -merkaptowalina, w której 

grupa tiolowa została wprowadzona o jedną pozycję dalej [237]. Thz(Me)2 został natomiast 

wprowadzony do zabezpieczania N-końcowej penicylaminy [238]. W przypadku aminokwasów 

aromatycznych, np. fenyloalaniny, wprowadzenie grupy tiolowej jest stosunkowo łatwe poprzez 

selektywną substytucję nukleofilową na węglu β, co nie jest możliwe w przypadku aminokwasów 

alifatycznych. Kolejny problem dotyczy regioselektywności reakcji ze względu na powstanie 

kolejnego centrum stereogenicznego na węglu przy grupie tiolowej. Przykładowo, dla lizyny 

opracowane zostały syntezy γ-oraz δ-merkaptopochodnych składające się z przynajmniej 8 etapów. Na 

szczególną uwagę zasługuje izomer γ, który jest to analogiem homocysteiny. Grupa tiolowa znajduje 

się w niej w tej samej odległości od grupy α oraz ε aminowej, umożliwiając natywną chemiczną 

ligację z udziałem obydwu tych grup. W wyniku trójkomponentowej ligacji powstaje peptyd 

rozgałęziony [239]. Natomiast δ-merkaptolizyna umożliwia ligację tylko do grupy ε-aminowej 

prowadząc do powstania wiązania izopeptydowego. Tego typu wiązanie powstaje podczas 

ubikwitynacji [240]. Grupa ta może zostać zablokowana tiazolidyną uniemożliwiając niechcianą 

ligację N-końcowej δ-merkaptolizyny [241]. Merkaptoaminokwasy mogą zostać również otrzymane z 

dostępnych handlowo hydroksyaminokwasów, np. 4-hydroksyproliny, γ-hydroksylizyny albo β-

hydroksyleucyny poprzez reakcję np. z KSAc. Szczególnym przykładem merkaptopochodnej 

aminokwasowej jest drugorzędowa 4-merkaptoprolina. Zarówno komercyjnie dostępna forma jak 

i zsyntezowana z hydroksyproliny została zastosowana do natywnej chemicznej ligacji [242, 243]. 

Jedynie w jej przypadku znaczenie podczas ligacji miała konfiguracja węgla-4 związanego 

bezpośrednio z grupą tiolową. Wykazano, że forma trans jest podatna na transtioestryfikację oraz 

przeniesienie N,S-acylowe, natomiast forma cis ulega tylko transtioestryfikacji, ale nie prowadzi do 

powstania stabilnego wiązania amidowego. Jest to spowodowane koniecznością utworzenia 

pięcioczłonowego produktu pośredniego podczas przeniesienia acylu, który jest możliwy 

w konformacji exo, natomiast forma cis wymaga przyjęcia niekorzystnej konformacji endo. 

Szczególnym przykładem jest także modyfikacja reszty kwasu tryptofanowego, wbudowanego do 

odblokowanego łańcucha peptydowego lub do peptydylożywicy i jego sulfenylacja w pozycji 2 reszty 

indolu [244]. Podczas przeniesienia S,N-acylowego tioestru merkaptohistydynowego dojdzie więc do 

utworzenia siedmioczłonowego cyklicznego produktu przejściowego. 

Należy zauważyć, że dużą część opisanych merkaptopochodnych stanowią analogi nie tyle 

cysteiny, co homocysteiny z grupą tiolową w pozycji γ. Jest to podyktowane zarówno łatwością 

syntezy jak i mniejszą zawadą steryczną podczas natywnej chemicznej ligacji (powstaje 

szcześcioczłonowy produkt przejściowy podczas przeniesienia S,N-acylowego). Należy jednak 

zwrócić uwagę na brak selektywności wspomnianych metod desulfuryzacji tiopochodnych 

aminokwasowych wobec cysteiny. Oznacza to, że jeśli w sekwencji peptydu znajduje się inna reszta 

cysteiny, zostanie ona również zdesulfuryzowana (do reszty alaniny). Wyjątkiem wśród opisanych 
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merkaptoaminokwasów jest kwas β-merkaptoasparaginowy, który ulega desulfuryzacji już pod 

wpływem samej TCEP, natomiast γ-merkaptoglutamina nie jest w ogóle podatna rodnikowej 

desulfuryzacji redukcyjnej. Rozwiązaniem problemu selektywności jest zastosowanie ortogonalnych 

grup blokujących dla reszt, których desulfuryzacja nie dotyczy np. za pomocą Acm 

(acetyloamidometylu) i jego odblokowanie np. octanem srebra (AgOAc) po desulfuryzacji. 

 

Ryc. 48 Przykłady analogów cysteiny do natywnej chemicznej ligacji połączonej z desulfuryzacją; różne odcienie 

oznaczają analogi cysteiny, homocysteiny i selenocysteiny. Aminokwasy przedstawione w dużych ramkach 

można poddać desulfuryzacji lub deselenizacji redukcyjnej do odpowiedniego nietiolowanego lub 

hydroksylowanego aminokwasu. W małych ramkach przedstawione są pozostałe przykłady desulfuryzacji. 

Przedstawione są także struktury aminokwasów blokowanych za pomocą tiazolidyny/selenazolidyny (Thz oraz 

Sez) do ligacji sekwencyjnej. 



70 

 

Wprowadzenie reszty selenocysteiny do tej strategii rozwiązuje problem konieczności 

blokowania pozostałych w sekwencji reszt cystein. Metanis i wsp. [245]. zauważyli, że deselenizacja 

U zachodzi pod wpływem TCEP bez wykorzystania rodnikowego aktywatora, nie naruszając przy tym 

reszt cystein, co można wytłumaczyć wysoką tendencją selenolu do tworzenia wolnych rodników 

i słabszą energią wiązania Se-H niż S-H, dlatego w przypadku cysteiny konieczne jest zastosowanie 

inicjatora rodnikowego. W obecności cysteiny do deselenizacji stosuje się mieszaninę DTT oraz 

TCEP celem uprzedniej redukcji mostków Se-S. Wykazano również, że w warunkach beztlenowych 

deselenizacja prowadzi do otrzymania reszty Alaniny, a w warunkach wysokotlenowych do Seryny 

[246]. 

Zainteresowanie selenocysteiną w NCL szybko doprowadziło do opracowania metod syntezy 

innych β- i γ-selenoaminokwasów, takich jak: trans-4-selenoprolina [247], β-selenofenyloalanina 

[248], β-selenoleucyna [249], kwas β-selenoasparaginowy i γ-selenoglutaminowy [250] oraz 

selenazolidyna – Sez [251]. Wykazano, że analog selenolowy proliny znacznie poprawia wydajność 

ligacji z tioestrami C-końcowej waliny. Mimo wysokiej reaktywności selenolu, nie udało się wykonać 

efektywnej ligacji między Pro-Pro z powodu występującego efektu stereoelektronowego dopóki nie 

zastosowano C-końcowego selenotioestru proliny oraz N-końcowej 4-selenoproliny [252]. 

Podsumowując, strategia ligacji połączonej z desulfuryzacją doprowadziła do syntezy wielu, 

nierzadko skomplikowanych białek, wprowadzając większą dowolność wyboru połączeń i liczby 

segmentów peptydowych [253]. Teoretycznie umożliwia więc syntezę pozostałej bazy 17% białek 

niezawierających reszty cysteiny. Poszerzenie tej strategii o ligację z deselenizacją teoretycznie 

pokrywa całą pulę białek dzięki selektywności wobec reszt cysteiny. Można się spodziewać, że ta 

zaleta oraz przeważająco szybsza kinetyka ligacji Sec doprowadzi do rozwoju kolejnych metod 

syntetycznych pochodnych selenoaminokwasów [254].  

4.7. Zastosowanie histydyny i imidazolu w natywnej chemicznej ligacji 

Histydyna jest szczególnym aminokwasem, którego pH jest najbardziej zbliżone do 

fizjologicznego. Z tego względu w odpowiednich warunkach (pH 5-6) azot grupy imidazolowej jest na 

tyle nukleofilowy, że może zaatakować C-końcowy pertioester peptydowy DTNB [255]. W przypadku 

tioestrów peptydowych, konieczna jest aktywacja reszty histydyny za pomocą silnej zasady, takiej jak 

DBU – 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-enu [256]. Ryc. 49 (góra) przedstawia schemat ligacji z N-

końcową histydyną. Poza syntezą peptydów ligacja z udziałem histydyny została zastosowana do 

syntezy fosfolipidów między estrem MESNa kwasu palmitynowego oraz lizolipidu 

funkcjonalizowanego resztą histydyny [257]. Reakcja zaszła w buforze HEPES, pH 7,5 w warunkach 

beztlenowych, rt, 24h. 
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Ryc. 49 Zastosowanie histydyny i imidazolu w NCL, góra: ligacja z N-końcową histydyną; dół: ligacja z 

udziałem imidazolu. 

Ze względu na zaobserwowane właściwości histydyny w NCL, sprawdzono również zastosowanie 

samego imidazolu. Okazuje się, że może on zastępować zewnętrzny tiol MPAA tworząc pośredni 

amid [258]. Należy zwrócić uwagę, że metylacja drugiego azotu imidazolu blokuje ligację, ponieważ 

do jej przebiegu konieczna jest jego protonacja (Ryc. 49 – dół). Uniknięcie MPPA pozwala na 

jednoczesne przeprowadzenie desulfuryzacji, ponieważ ten tiol ją hamuje. Ponadto usunięcie 

imidazolu z mieszaniny reakcyjnej jest łatwiejsze niż MPAA.  

 

4.8. Inne zamienniki cysteiny stosowane w NCL 

Wspomniany w poprzednim rozdziale brak kompatybilności różnych merkaptoaminokwasów 

z występującymi w sekwencji resztami cysteiny wymusił rozwój innych zamienników N-końcowej 

cysteiny. Bazują one na różnych podstawnikach na grupie Nα amidowej. Są to głównie 

merkaptobenzylaminy i ich pochodne, jak pokazuje Tabela 8. Związki te są trwałe w środowisku 

kwasowym tylko gdy są podstawione na N-końcu, więc po ligacji można je usunąć w kwasowym 

środowisku. W przypadku orto-tiofenolu nie opracowano metody jego selektywnego usunięcia 

z końcowego peptydu [181]. Pozostałe pochodne tiofenolowe można usunąć dzięki obecności grup 

metoksylowych, które dodatkowo zwiększają nukleofilowość tiolu [266]. Obecność grup nitrowych 

ułatwia deprotekcję fotochemiczną [264]. Z powodu wysokiej zawady sterycznej przedstawiona 

metoda ograniczona jest tylko do N-końcowej glicyny i głównie do tworzenia wiązań Gly-Gly lub 

Ala-Gly. Przedostatni przykład jest analogiem peptoidowym 3-merkaptohomofenyloalaniny. Dzięki 

mniejszej zawadzie sterycznej umożliwia ligację pozostałych reszt aminokwasowych. Do jego 

odblokowania zachodzi poprzez reakcję rodnikową z morfoliną w obecności TCEP [267]. Natomiast 

pierwszy przykład pokazuje N-końcową N-[2-tioetylo]glicynę, która w mojej rozprawie została 

stosowana jako C-końcowy prekursor tioestru. Do usunięcia grupy 2-tioetylowej dochodzi w reakcji 

z cynkiem [260]. Więcej przykładów zostało opisanych w obszernym przeglądzie wydanym przez 

Melnyka i wsp. [259]. 
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Tabela 8 Zamienniki N-końcowej cysteiny do natywnej chemicznej ligacji. 

skrót nazwa Możliwość 

usunięcia 

struktura Odnośnik 

N-SEt Nα-etanotiol + 

NH
SH

O

 

[260] 

SPhOH- orto-tiofenol - 

O

O
SH

NH

 

[181] 

 Nα-1-p-metoksyfenylo-2-merkaptoetyl + 
NH

SH

O

O

 

[261] 

 Nα-1-fenylo-2-merkaptoetyl + 
NH

SH

O

 

[262] 

 Nα-1-o-nitrofenylo-2-merkaptoetyl + 
NH

O

SH

NO2

 

[263] 

 Nα-2-nitro-3-metoksy-6-merkaptobenzyl + 
NH

O

NO2SH

O  

[264] 

 Nα-o- merkaptobenzyl + 
NH

O

SH

 

[265] 

Tmb Nα-4,5,6-trimetoksy-2-merkaptobenzyl + 

SH NH

O

O

O

O

 

[266] 

 Nα-2-fenylo-2-merkaptoetyl + 
NH

O

SH

 

[267] 

 

4.8.1.1. Analiza masowa peptydów cyklicznych z wykorzystaniem tandemowej 

spektrometrii mas 

Struktury otrzymanych związków zostały potwierdzone za pomocą tandemowej spektrometrii 

mas z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Bruker Data Analysis i LabSolutions. Typy 

jonów potomnych peptydów [268] oraz ich struktury [269] przedstawia Ryc. 50. 
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Jony typu abc oraz xyz pochodzą z dysocjacji łańcucha głównego. Jony satelitarne typu d, v 

oraz w powstają w wyniku dysocjacji wiązań w łańcuchach bocznych. Jon typu i jest jonem 

iminowym. Wyróżnia się fragmentację kierowaną ładunkiem (charge-directed fragmentation), która 

oparta jest o model mobilnego protonu oraz fragmentację z przeniesieniem ładunku (charge-remote 

fragmentation) [270]. Ich mechanizmy przedstawia Ryc. 51. 

W przypadku peptydów cyklicznych, aby doszło do fragmentacji, musi nastąpić dysocjacja 

dwóch w przynajmniej dwóch miejscach cząsteczki. Dysocjacja jednego wiązania, np. peptydowego 

peptydu cyklicznego prowadzi do utworzenia peptydu liniowego, który na końcu C będzie zawierał 

strukturę jonu b, a na końcu C jonu y (Ryc. 52). Tego typu jony to jony wewnętrzne. Dalsza 

fragmentacja będzie prowadzić do utworzenia kolejnych jonów typu bnym. W przypadku peptydów 

cyklicznych, najłatwiej ulega dysocjacji wiązanie amidowe z azotem drugorzędowym reszty proliny. 

W wyniku fragmentacji otrzymane zostaną więc jony typu bProym oraz bnyPro. 

 

Ryc. 50 Nomenklatura i struktury serii jonów potomnych w tandemowej spektrometrii mas, źródło [271]. 

 

 

Ryc. 51 Mechanizm fragmentacji peptydów prowadzący do powstania jonów b oraz y poprzez: fragmentację 

kierowaną ładunkiem (góra), oraz fragmentację z przeniesieniem ładunku (dół). 
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Ryc. 52 Schemat fragmentacji peptydów cyklicznych prowadzący do powstania serii jonów wewnętrznych typu 

bnym. 

Jeszcze inaczej wygląda fragmentacja peptydów zawierających mostki disulfidowe. Może ona 

zachodzić poprzez dysocjację wiązania S-S, ale znacznie częściej dochodzi do dysocjacji wiązania 

Cβ-S, prowadząc do utworzenia fragmentu Cβ-S-SH oraz reszty dehydroalaniny. Powoduje to 

obecność jednocześnie dwóch jonów potomnych o różnicy masy +32 oraz -34 w stosunku do jonu, 

który powstawałby przy symetrycznym rozpadzie mostka disulfidowego. Schemat fragmentacji 

mostków disulfidowych przedstawia Ryc. 53. 

 

Ryc. 53 Schemat fragmentacji mostków disiarczkowych w zależności od metody fragmentacji, skróty: ISD – 

dysocjacja w źródle jonów, ETD – fragmentacja poprzez transfer elektronu, ECD – fragmentacja poprzez 

wychwyt elektronu, HCD fragmentacja poprzez wychwyt protonu,  źródło [272]. 

 

5. CELE PRACY 

Celem tej rozprawy doktorskiej jest opracowanie nowej metody syntezy peptydów 

cyklicznych z zastosowaniem przeniesienia acylu z atomu azotu na atom siarki oraz 

wewnątrzcząsteczkowej natywnej chemicznej ligacji z jednoczesnym uwolnieniem peptydu z nośnika 

stałego. Proponowana metoda jest odpowiedzią na wyzwania klasycznych metod syntezy peptydów 

cyklicznych wykorzystujących NCL takich jak: wieloetapowość, wolny przebieg reakcji, konieczność 

uwolnienia prekursora z nośnika w postaci kryptotioestru i jego izolacji, a także niska trwałość 

pośrednich tioestrów. 
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Do celów szczegółowych należą: 

1. Opracowanie syntezy nowego kryptotioestru opartego na strukturze N-2[tioetylo]glicyny do 

zastosowania w syntezie prekursorów tioestrów na nośniku stałym według strategii Fmoc-

SPPS. Kierowałam się prostotą i ekonomią syntezy. Stąd zamierzałam zsyntezować 

nienaturalny aminokwas stosując podejście submonomeryczne wykorzystywane uprzednio 

w syntezie peptoidów: aminokwas powstanie w reakcji odpowiedniego kwasu 

halogenooctowego z chronionym aminotiolem; 

2. Optymalizacja procesu przyłączania kryptotioestrów do nośnika stałego i syntezy 

prekursorów: otrzymanie aminotiolu z chronioną grupą SH, dobór grupy ochronnej oraz 

metody sprzęgania, przetestowanie syntezy z wykorzystaniem automatycznego syntezatora 

peptydowego i syntezy równoległej; 

3. Zbadanie zastosowania nowego kryptotioestru wobec serii C-końcowych aminokwasów 

białkowych, zwłaszcza o rozbudowanych łańcuchach bocznych (np. Ile, Val, Pro), które ze 

względu na zawadę przestrzenną mogłyby sprawiać problemy syntetyczne; 

4. Synteza małych bibliotek peptydowych, w których badany będzie wpływ różnych sekwencji 

aminokwasowych (Zaa-AAAA-Xaa-N-2[tioetylo]glicyna) na zdolność uwalniania z żywicy 

oraz cyklizację; 

5. Zbadanie szybkości migracji acylu oraz transtioestryfikacji z użyciem nowego kryptotioestru 

i jej porównanie względem kolejnego nowego kryptotioestru: N-2[dimetylotioetylo]glicyny. 

Zbyt niska szybkość migracji acylu mogłaby powodować występowanie konkurencyjnych 

reakcji ubocznych, np. hydrolizy, utlenienia, desulfuryzacji przez co wpływa negatywnie na 

wydajność syntezy; 

6. Opracowanie procedury ortogonalnego uwalniania tioestrów peptydowych z nośnika stałego: 

procedura zostanie opracowana na podstawie dostępnych w literaturze zoptymalizowanych 

procedur dla podobnych układów, np. tioetyloalkiloamidu, N-etylocysteiny itd. Zbadane 

zostanie zastosowanie różnych tioli oraz różnych warunków pH w różnych buforach, czasy 

reakcji, temperatura, mieszaninie itp.; 

7. Przeprowadzenie ligacji modelowych prekursorów liniowych w celu optymalizacji procesu 

przed przystąpieniem do wewnątrzcząsteczkowej ligacji prowadzącej do peptydów 

cyklicznych. 

8. Przeprowadzenie jednoreaktorowej (one-pot) cyklizacji peptydów z jednoczesnym ich 

uwolnieniem z nośnika stałego z zastosowaniem N-2[tioetylo]glicyny jako nowego prekursora 

tioestrowego podatnego na przeniesienie N,S-acylowe oraz wewnątrzcząsteczkową natywną 

chemiczną ligacją z N-końcową resztą cysteiny; 

9. Przeprowadzenie syntezy cyklicznych tetrapeptydów z zastosowaniem opracowanej metody; 

10. Przeprowadzenie syntezy bioaktywnych cyklicznych peptydów z zastosowaniem opracowanej 

metody; 

11. Sprawdzenie zastosowania selenocysteiny oraz analogów cysteiny w wewnątrzcząsteczkowej 

NCL z udziałem N-SEtGly. 

12. Przeprowadzenie desulfuryzacji i deselenizacji powstałych peptydów cyklicznych, której 

celem jest potwierdzenie uniwersalności metody również w syntezie peptydów 

niezawierających reszt cysteiny. 

13. Sprawdzenie zastosowania nowego kryptotioestru w ligacji sekwencyjnej: możliwość 

przeprowadzenia ligacji sekwencyjnej z zastosowaniem N-2[tioetylo]glicyny mogłaby 

również umożliwić syntezę wielkich cyklicznych peptydów, w których dwa liniowe segmenty 

uległyby najpierw pierwszej ligacji, po czym następowałaby kolejna i dłuższy łańcuch 

peptydowy mógłby zostać zamknięty w pierścień (jak w metodzie opracowanej przez 

Melnyka (Ryc. 46c1). 
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6. WYNIKI I DYSKUSJA 

Praca badawcza została podzielona na kilka zasadniczych etapów. Pierwszym z nich jest 

opracowanie nowego prekursora tioestru: N-2[tioetylo]glicyny oraz jej analogu N-2[2-

dimetylotioetylo]glicyny. W pierwszej kolejności opracowałam więc ich syntezę, blokowanie 

i przyłączanie do nośnika stałego, co zostanie przedstawione w rozdziale 6.1. W punkcie 6.1.5 

opisałam reakcję uboczną, której zajście zależne było od zastosowanego nośnika stałego. W rozdziale 

6.2 opisałam natomiast wyniki syntezy prekursorów peptydowych do natywnej chemicznej ligacji na 

żywicach z wbudowanymi kryptotioestrami. Szczegółowo opiszę optymalizację warunków sprzęgania 

Fmoc-aminokwasu, na którym utworzę C-końcowy tioester, ponieważ reakcja ta była najmniej 

wydajna. Sprawdziłam więc również na tym etapie pracy, czy możliwe jest sprzęgnięcie każdego 

z blokowanych aminokwasów białkowych w tej pozycji. Porównanie tych wyników będzie mogło 

potwierdzić uniwersalność opracowanej metody do ligacji i cyklizacji dowolnych sekwencji 

peptydowych. Opiszę również syntezę prekursorów peptydowych z analogami N-końcowej cysteiny. 

Przed przeprowadzeniem cyklizacji sprawdzę najpierw zastosowanie tych kryptotioestrów w ligacji 

liniowej oraz sekwencyjnej. W tym celu zsyntezowałam również modelowe peptydy z N-końcową 

Cys oraz Sec, co zostało opisane w 6.2.3. W kolejnym etapie zbadam proces przeniesienia acylu 

z atomu azotu na atom siarki oraz transtioestryfikacji zsyntezowanych prekursorów peptydowych 

(6.3). Sprawdzę, czy możliwe jest uwolnienie tioestrów peptydowych wszystkich białkowych 

aminokwasów. W kolejnej części – 6.4 przedstawię wyniki liniowej natywnej chemicznej ligacji, a w 

ostatnim rozdziale – 6.5 przedstawię wyniki syntezy peptydów cyklicznych za pomocą opracowanej 

metody. 

6.1. Synteza bloków budulcowych podatnych na tandemowe przeniesienie grupy 

acylowej oraz ich wykorzystanie w syntezie na nośniku stałym  

Pierwszym etapem pracy była synteza nowej pochodnej i jej dostosowanie do strategii SPPS. 

Postanowiłam przeprowadzić syntezę bezpośrednio na nośniku stałym stosując podejście 

submonomeryczne. N-[2-tioetylo]glicyna – N-SEtGly została zbudowana z dwóch części: fragmentu 

tworzącego resztę acetylową oraz fragmentu tworzącego grupę aminową i tiolową podatną na 

przeniesienie N,S-acylowe (Ryc. 54). Pierwszy fragment stanowił kwas halogenooctowy: bromo- lub 

chlorooctowy, który ulega relatywnie łatwemu dołączeniu do nośnika stałego. Zmodyfikowana w ten 

sposób żywica została poddana reakcji z cysteaminą z zablokowaną grupę tiolową. Jako grupa 

blokująca wykorzystana została kwasolabilna grupa tritylowa lub 4-metoksytritylowa. Stosowałam 

również dostępny handlowo chlorowodorek S-tritylocysteaminy, jednak samodzielna synteza 

charakteryzowała się niższym kosztem uzyskania, a dodatkowo dostępny handlowo odczynnik 

również wymagał etapu neutralizacji chlorowodorku, co prowadziło do częściowej utraty produktu 

(wyd. 74%). Analogiczną syntezę i proces wbudowania przeprowadziłam dla N-[2-

tioetylodimetylo]glicyny – N-SdmEtGly, porównując ich podatność na przeniesienie N,S-acylu i NCL. 
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Ryc. 54 Schemat syntezy prekursora peptydowego: a) schemat blokowania i wbudowania N-SEtGly do nośnika 

stałego b) schemat syntezy dalszej sekwencji prekursora peptydowego. 

6.1.1. Wprowadzenie grupy osłonowej do cysteaminy 

Do syntezy postanowiłam wykorzystać procedurę Barlosa i wsp. [273], która została przez 

nich zastosowana do blokowania cysteiny grupą Mmt, ponieważ odbywała się w medium, jakim był 

DMF (opis syntezy: 8.6.1). Testowałam również użycie DCM oraz MeCN obserwując odpowiednio 

mniejszą wydajność lub brak końcowego produktu. Wykrystalizowany związek został poddany 

analizie za pomocą 1H NMR 13C{1H} NMR oraz MS i MS/MS (Aneks 6). Wydajność syntezy 

wyniosła 50.5%. Warto zaznaczyć, że w trakcie pomiaru TrtS-cysteaminy w warunkach jonizacji typu 

ESI dochodzi do fragmentacji w źródle z utworzeniem wysokostabilnego kationu tritylowego Trt+. Do 

próbki dodałam zatem niewielką objętość 10 mM roztworu NaCl, co pozwoliło na zaobserwowanie 

sygnału pochodzącego od adduktu produktu z jonem sodu [M+Na]+ oraz dodatkowy sygnał będący 

najprawdopodobniej klasterem (dimer) w fazie gazowej: 649,251 [2M+Na]+, którego fragmentacja 

przedstawiona jest na dolnym panelu, a dominującym sygnałem na widmie fragmentacyjnym jest 

kation tritylowy Trt+. Analiza produktu za pomocą NMR potwierdziła jednoznacznie strukturę 

związku. Sygnały na widmie węglowym zostały przypisane do odpowiednio ponumerowanych 

atomów węgla na załączonej strukturze, a na widmie protonowym do protonów przyłączonych do tak 

samo ponumerowanych atomów węgla. 

Do syntezy cysteaminy zawierającej osłonę grupy sulfhydrylowej – grupę Mmt, zastosowałam 

tą samą procedurę, otrzymując oleistą substancję, którą oczyściłam za pomocą chromatografii flash 

stosując żel krzemionkowy jako fazę stacjonarną (warunki syntezy i rozdziału: 8.6.2). Wydajność 

wyniosła 42,4%. Analiza MS oraz NMR dla MmtS-cysteaminy znajduje się w Aneks 8. Analogicznie, 

w warunkach jonizacji typu ESI dochodzi do fragmentacji z utworzeniem wysokostabilnego kationu 

4-metoksytritylowego Mmt+. Oprócz tego, obserwowany jest addukt produktu z jonem sodu [M+Na]+ 

oraz klaster w fazie gazowej [2M+Na]+. 

Ponieważ wydajność zastosowanej metody syntezy nie była zadowalająca, przetestowałam 

również reakcję z trifenylometanolem w 100% TFA (Hashima i wsp. [274]), osiągając wydajność 

78,3% dla TrtS-cysteaminy. Należy zaznaczyć, że po odparowaniu TFA, należy przemyć i odparować 

mieszaninę jeszcze kilkukrotnie z użyciem toluenu, aby pozbyć się całkowicie kwasu, gdyż jego 

obecność prowadzi do odwrotnej reakcji – usunięcia grupy tritylowej. Procedura była również 
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wygodniejsza z tego względu, że nie było konieczne dalsze oczyszczanie np. przez krystalizację, 

a surowy produkt charakteryzował się wysoką czystością (HPLC, 99% – Aneks 7). Mechanizm 

obydwu reakcji przedstawiony jest w Aneks 10. Protonowanie grupy aminowej zapobiega 

powstawaniu produktu ubocznego (pochodnej cysteaminy podstawionej na atomie azotu). 

6.1.2. Wprowadzenie grupy osłonowej do 2-dimetylocysteaminy 

W celu otrzymania S-tritylowej pochodnej N-[2-tioetylodimetylo]glicyny, przeprowadziłam 

syntezę z użyciem chlorku tritylu. Reakcja ta przebiega według mechanizmu substytucji 

nukleofilowej. Otrzymana wydajność produktu była niezadowalającą i prawdopodobnie spowodowana 

była zawadą steryczną, która skutecznie utrudniała przebieg reakcji. Dlatego przeprowadziłam syntezę 

przebiegającą przez substytucję z alkoholem tritylowym wg tej samej procedury jak dla cysteaminy 

(opis syntezy: 8.6.3). Chromatogram HPLC oraz charakterystyka NMR dla syntezy TrtS-2-

dimetylocysteaminy przedstawione są w Aneks 9. Na chromatogramie HPLC oprócz produktu 

końcowego (rt = 4 min, 92,5%) można zidentyfikować nieprzereagowany substrat Trt-OH (4,8 min, 

7,5%). Wydajność wyniosła 80,4%. Produkt stosowałam w dalszych eksperymentach bez 

dodatkowego oczyszczania. 

6.1.3. Przyłączanie blokowanej cysteaminy do nośnika stałego. 

Otrzymaną pochodną cysteaminy wykorzystałam w syntezie na nośniku stałym. Na początku 

testowałam użycie otrzymanej pochodnej na żywicach aminometylowych typu TentaGel NH2. W celu 

monitorowania przebiegu syntezy na tych żywicach wprowadziłam do nich najpierw resztę metioniny, 

która umożliwia ortogonalne uwolnienie prekursora z nośnika stałego poprzez reakcję 

z bromocyjanem, w której powstaje lakton homoseryny (mechanizm – Aneks 10). Do żywicy 

dołączyłam najpierw linker o sekwencji AAM lub βAβAM, a do żywicy typu TentaGel RRAM samą 

glicynę. Wprowadzenie kwasu bromo- lub chlorooctowego (BrCH2COOH lub ClCH2COOH) polegało 

na trzykrotnym sprzęganiu kwasu w obecności DIC. Kwas chloroctowy jest stabilniejszy i nie 

rozpuszcza się w temperaturze pokojowej w odróżnieniu od kwasu bromooctowego, który należy 

przetrzymywać w obniżonej temperaturze. Kolejny etap polegał na substytucji nukleofilowej, podczas 

której dodawałam nadmiar (9 eq) blokowanej cysteaminy z 2 eq DIPEA w celu utrzymania 

zasadowego środowiska i usunięcia ewentualnego zanieczyszczenia chlorowodorkiem, a następnie 

mieszałam przez noc na mieszadle obrotowym. Próbkę tak otrzymanego linkera uwolniłam z żywicy 

za pomocą reakcji z BrCN, a po odparowaniu poddałam analizie za pomocą LC-UV-MS, który 

przedstawia Ryc. 55. Głównym otrzymanym produktem był lakton N-2-[(Trt)tioetylo]Gly-AA-HL (Rt 

11,8-12,0 min). W środowisku 70% HCOOH dochodzi do częściowego odblokowania osłony 

tritylowej, co prowadzi do otrzymania laktonu N-2-[tioetylo]Gly-AA-HL, który uległ utlenieniu 

mostków disulfidowych S-S. 

W przypadku żywicy TentaGel z linkerem typu Rinka, próbkę sfunkcjonalizowanej żywicy 

uwolniłam z nośnika stałego w standardowej reakcji ze stężonym TFA. Na Ryc. 56 zamieściłam 

analizę HPLC oraz LC-MS (w insercie) zsyntezowanego surowego N-2-[tioetylo]glicylo-AAM-NH2. 

Zidentyfikowałam odpowiadający mu główny sygnał przy Rt = 1,7’ (HPLC) oraz 1,3’ (LC-MS), 

którego uśrednione widmo masowe również zamieściłam i zidentyfikowałam główny sygnał o m/z 

408,083 odpowiadający [M+H]+ oraz sygnał 814,750 odpowiadający dimerowi linkeru 

z międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym. Przy Rt = 6,14 zidentyfikowałam śladowy sygnał 

nieprzereagowanego z TrtS-cysteaminą ClAcO-AAM-NH2. 
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Ryc. 55 LC-UV-ESI-MS surowego linkera: N-SEtGly-AAM-TentaGel po reakcji z BrCN i utlenieniu pod 

wpływem powietrza.; LC: 1-60% B w 15’; Rt N-2-[(Trt)tioetylo]glicylo-AA-HL: 11,8-12,0 min, m/z obl. dla 

[M+H]+ 603,2635, m/z znal. 603,2639; Rt dla [N-2-[tioetylo]glicylo-AA-HL]2(S-S): 3,6-3,8 min, m/z obl. dla 

[2M]2+ 360,1462, m/z znal. 360,1450; aparat LC-IT-TOF. 

 

 

 

Ryc. 56 Analiza HPLC i LC-MS (w insercie) surowego linkera N-SEtGly-AAM-NH2 po uwolnieniu z nośnika 

stałego TentaGel R RAM; rozdział HPLC: 1% w 5’, 1-60% B/A w 15’, detekcja przy 210 nm; rozdział LC-MS: 0-

10% B/A w 10’. 
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Ponieważ otrzymana reszta N-[2-tioetylo]glicyny nie miała grupy Fmoc, nie mogłam 

bezpośrednio sprawdzić wydajności reakcji poprzez pomiar obsadzenia. Dlatego opracowałam metodę 

oznaczenia ilościowego kationu tritylu po usunięciu produktu z peptydylożywicy. Opis metody 

przedstawiłam w podrozdziale 8.5.3. Ponieważ metoda ta okazała się mniej dokładna, niż oznaczenie 

Fmoc, zrezygnowałam z tej metody i przeprowadziłam pomiar obsadzenia po dołączeniu kolejnej 

reszty aminokwasowej. Chcąc przetestować możliwość automatyzacji syntezy prekursora 

peptydowego na linkerze wykonałam dla porównania syntezę częściowo automatyczną (opis w 8.7), 

w której manualnie zsyntezowany linker umieściłam w automatycznym syntezatorze mikrofalowym 

Initiator+ Alstra Biotage oraz alternatywnie kontynuowałam syntezę w sposób manualny. Warunki 

oraz obsadzenie końcowe z obydwu syntez podsumowałam w Tabela 9. W obydwu wypadkach 

otrzymałam końcową sekwencję prekursora peptydowego, podatnego na tandemowe przeniesienie 

acylu, które opisałam w dalszej części. 

Tabela 9 Warunki syntezy sekwencji Fmoc-AAAAA na ręcznie zsyntezowanej peptydylożywicy N-SEtGly-AAM-

TentaGel MB NH2. 

Rodzaj syntezy 
Masa żywicy, 

reaktor 

Warunki 

sprzęgania 
Czas sprzęgania 

Obsadzenie 

końcowe 

Powodzenie 

syntezy 

manualna 

154 mg, reaktor 

strzykawkowy 10 

ml 

3 eq FmAa 

3 eq pyBOP 

6 eq DIPEA 

20’ łaźnia 

ultradźwiękowa 
0,14 mmol/g 

Tak, LC-

UV-MS/MS 

automatyczna 
250 mg naczynie 

10 ml 

5 eq FmAa 

5 eq Oxyma 

5 eq DIC 

5’ reaktor 

mikrofalowy 75ºC 
0,20 mmol/g 

Tak, LC-

UV-MS/MS 

 

W pełni zautomatyzowaną syntezę całego prekursora peptydowego wykonałam w analogiczny 

sposób, porównując różne warunki dotyczące sprzęgania kwasu chlorooctowego, Trt-S-cysteaminy 

oraz kolejnej reszty aminokwasowej. Testowane warunki oraz końcowe obsadzenia zamieściłam 

w Tabela 10. Wśród testowanych warunków, przedstawionych w Aneks 11, syntezy nr 2 oraz 6 nie 

doprowadziły do powstania produktu końcowego. W pierwszej z syntez, zastosowałam ogrzewanie 

mikrofalowe podczas sprzęgania kwasu chlorooctowego, natomiast w drugiej, skróciłam czas reakcji 

z pochodną cysteaminy do 2 x 15 minut. W Tabela 10 przedstawione zostały wyniki obsadzeń 

końcowych peptydylożywic. Oprócz tej sekwencji testowałam również syntezę w pełni automatyczną: 

AAAAH-linker, AAAAW-linker oraz (Ala)12-linker, gdzie linker = N-SEtGly-AAM-TentaGel. 

Wyniki i opis zamieściłam w Aneks 16. Oprócz produktu końcowego, otrzymałam również inne 

produkty uboczne i widoczny był bardzo intensywny sygnał odpowiadający produktowi reakcji 

ubocznej reszty kwasu chlorooctowego z piperydyną (Ryc. 57). Ponadto synteza prekursora 

dodekanoalaninowego charakteryzowała się przynajmniej dwoma delecjami Ala. 

Ryc. 57 Schemat reakcji ubocznej reszty kwasu chlorooctowego z piperydyną prowadzący do otrzymania reszty 

piperydynoglicyny – N-PIP-Gly i uwolnienie linkera z żywicy za pomocą BrCN wraz z wartością m/z powstałego 

jonu [M+H]+. 
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Tabela 10 Warunki syntezy automatycznej sekwencji Fmoc-AAAAA-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2; MW – 

grzanie mikrofalowe 

Numer 

syntezy 

naczynie reakcyjne, 

ilość żywicy, 

standardowe warunki 

Warunki sprzęgania 

ClCH2COOH 

Warunki 

substytucji 

nukeofilowej 

Warunki 

sprzęgania 

kolejnego FmAa 

Obs. 

końcowe 

1 

5 ml, 60 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ MW 75ºC 

5 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

6 eq (Trt)cea, 

2 eq DIPEA, rt, 

10 h, mieszanie 

oscylacyjne 

5 eq 

2 x 10’ MW 75ºC 
0,086 

3 

10 ml, 175 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ MW 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 1 

ml DMF 

2x1h, MW 75ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

MW 75ºC 

0,147 

4 

10 ml, 275 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ MW 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 1 

ml DMF 

2x0,5h, MW 75ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

MW 75ºC 

0,122 

5 

10 ml, 195 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ MW 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 1 

ml DMF, 

2x1h, MW 50ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

MW 75ºC 

0,124 

Chromatogramy LC-MS opisanych w Tabela 10 prekursorów peptydowych przedstawione są 

na Ryc. 58. Oprócz całkowitego prądu jonowego (TIC) przedstawiłam również chromatogramy (XIC) 

wygenerowane dla zdefiniowanych jonów odpowiadające: prekursorowi peptydowemu z utworzonym 

międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym [AAAAA-N-SEtGly-AA-HL]2(S-S) – 715.3319; 

produktowi niecałkowitej substytucji nukleofilowej N-PIP-Gly-AA-HL – 369,2109 i nieznanym 

produktom ubocznym – 537,7401 oraz 600,7986. Porównanie chromatogramów LC-UV powyższych 

syntez przedstawiłam w Aneks 12. Ponieważ produkt uboczny N-PIP-Gly-AA-HL charakteryzował 

się poszerzonym, mało widocznym sygnałem UV, porównałam stosunek intensywności 

chromatogramów jonowych dla prekursora peptydowego i produktu ubocznego. Najwyższa 

intensywność sygnału prekursora w stosunku do sygnału produktu ubocznego i jednocześnie 

najwyższe obsadzenie (64% obsadzenia początkowego) osiągnęłam dla syntezy nr 3 w której 

substytucja nukleofilowa prowadzona była dwukrotnie po godzinie w temperaturze 75ºC. Można więc 

spodziewać się, że wydłużenie czasu ogrzewania mikrofalowego mogłoby pozwolić na zwiększenie 

wydajności syntezy. 
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Ryc. 58 Chromatogramy LC-MS prekursorów peptydowych AAAAA-N-SEtGly-AA-HL; od góry: po lewej 

o numerach: 1, 3, po prawej: 4, 5; na dole: widmo MS przy Rt=6,2-6,3’ z zidentyfikowanym linkerem [AAAAA-

NEtGly-AA-HL]2(S-S) połączonym mostkiem disulfidowym, m/z dla [2M]2+ obl. 715,3318, znal. 715,3325.  

Jak wspomniałam powyżej, jedną z reakcji ubocznych była substytucja nukleofilowa piperydyny 

z kwasem chloro- lub bromooctowym, w wyniku której dochodziło do powstania reszty kwasu 

(piperydyn-1-ylo)octowego (N-piperydynoglicyny). Produkt ten mógł powstać zarówno w wyniku 

niedokładnego przemycia peptydylożywicy po usunięciu Fmoc z reszty Ala przed N-SEtGly, jak 

i w wyniku niecałkowitego przereagowania reszty Br/Cl-AcOH z N-SEtGly i następującym potem 

sprzęganiu i odblokowaniu kolejnej grupy Fmoc. W związku z tym zwiększyłam ilość etapów 

przemywania peptydylożywicy przed reakcją z odpowiednim kwasem halogenooctowym z 7 do 10 

płukań i optymalizowałam dalsze warunki syntezy. Powtórzyłam też dwukrotnie procedurę substytucji 

dodając dwukrotnie nową porcję 9 eq TrtS-Trt-cea z 2 eq DIPEA na noc oraz kilka dodatkowych 

godzin. Na pierwszym chromatogramie LC-MS Ryc. 59 przedstawiłam linker usunięty z żywicy po 

reakcji przez noc z S-Trt-cea z resztą kwasu halogenooctowego z linkerem na żywicy. Sygnały o m/z 

360,1419 i 603,2588 odnoszą się do linkera tak samo jak na Ryc. 55. Brak sygnału o m/z 369,2058 

wskazuje, że 10-krotnie przemycie peptydylożywicy pozwala uniknąć reakcji ubocznej przed 

substytucją nukleofilową z TrtS-cysteaminą. Na chromatogramie środkowym przedstawiłam natomiast 

efekt potraktowania porcji peptydylożywicy piperydyną i usunięciu z nośnika. Pojawienie się sygnału 

369,2058 wskazuje na zajście substytucji nukleofilowej z piperydyną, co oznacza, że nie wszystkie 

reszty kwasu halogenooctowego przereagowały z TrtS-cysteaminą po całonocnej inkubacji z jej 9 

ekwiwalentami. Dlatego w kolejnym eksperymencie dodałam kolejną porcję TrtS-cysteaminy do 

peptydylożywicy z pierwszego eksperymentu na 5 godzin i kontynuowałam syntezę, a zmierzony po 

uwolnieniu z nośnika prekursor zamieściłam na dolnym chromatogramie. Obserwowany jest brak 

sygnału 369,2058, co wskazuje na całkowite powodzenie syntezy. Analiza fragmentacyjna produktu 

ubocznego z kwasem (piperydyn-1-ylo)octowym została natomiast przedstawiona w Aneks 13. 
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Ryc. 59 Chromatogram LC-MS; od góry: linker N-SEtGly-AA-HL po prowadzeniu przez noc substytucji 

nukleofilowej ClAcO-AAM-TentaGel z TrtS-cysteaminą; środek: ta sama peptydylożywica po następnym 

potraktowaniu 25% PIP/DMF – pojawienie się sygnału 369,2058 oznacza, że reakcja substytucji nukleofilowej z 

(Trt)cea nie zaszła całkowicie i powstał produkt uboczny: N-PIP-Gly-AA-HL (m/z dla [M+H]+ obl. 369,2132, 

znal. 369,2133); dół: linker N-SEtGly-AA-HL po dwukrotnym dodaniu porcji TrtS-cysteaminy na noc i 5 godzin 

i zsyntezowaniu sekwencji: Ac-LYRAC-: m/z dla [(Ac-LYRAC-N-SEtGly-AA-HL)S-S+H]+ obl. 1007,4437, znal. 

1007,4404. W insercie po prawej stronie przedstawiłam schemat reakcji. 

6.1.4. Przyłączenie blokowanej dimetylocysteaminy do nośnika stałego 

W kolejnym etapie prac eksperymentalnych optymalizowałam reakcję przyłączania TrtS-

dimetylocysteaminy do nośnika stałego. W porównaniu do pochodnej TrtS-cysteaminy, jej 

przyłączenie tej bardziej zatłoczonej reszty oraz kolejnej reszty aminokwasowej okazały się 

problematyczne. Przykładowo, przy zastosowaniu 10 krotnego nadmiaru TrtS-dmcea, wydajność 

sprzęgania kolejnej reszty wynosiła maksymalnie 21%. Sprzęganie to było prowadzone w sposób 

częściowo automatyczny (Ryc. 62) na syntezatorze Prelude z potrójnym sprzęganiem 10 eq Fmoc-

Ser(OtBu)-OH, 20 eq DIPEA oraz 9,5 eq HATU w NMP. Postanowiłam więc porównać wydajność 

z zastosowaniem kwasów chlorooctowego i bromooctowego i zwiększenia temperatury podczas 

substytucji nukleofilowej. Nie uzyskałam znacznego wzrostu obsadzenia żywicy po sprzęganiu Fmoc-

Ser(OtBu)-OH. W Tabela 11 porównałam obsadzenia Ac-LYRAS-N-SdmEtGly-G-TentaGel RRAM 

przy reszcie seryny (ilość początkowa) oraz po reszcie leucyny (ilość końcowa). W ostatnim wierszu 

porównałam syntezę w tych samych warunkach Ac-LYRAS-N-SEtGly-AAM-TG NH2. Wydajności 

dla N-SdmEtGly wynoszą od 15 do 21%, natomiast dla N-SEtGly ponad 47%. Oznacza to, że o wiele 

trudniejsze jest sprzęgnięcie seryny do pochodnej dimetylotioetyloglicyny, niż do tioetyloglicyny. 
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Eksperyment pokazuje również, że niezależnie od zastosowanego kwasu, otrzymuje się podobne 

rezultaty, a dodatkowe ogrzewanie nie wpływa znacząco na poprawę wydajności substytucji 

nukleofilowej. 

Tabela 11 Wyniki wydajności syntez Ac-LYRAS- dla różnych warunków inkorporacji N-SdmEtGly oraz 

porównanie z N-SEtGly. 

Kwas 

halogenooctowy 

substrat do 

substytucji 

nukleofilowej 

warunki substytucji 

nukleofilowej 

teor obs. 

pocz. 

[mmol/g] 

obs. końc. 

[mmol/g] 

Wydajność 

% 

BrAcOH 
10 eq (Trt)dmcea 

+ 2 eq DIPEA 

rt, 15.5 h 0,19 0,003907 1,58 

50ºC, 15,5 h 0,19 0,004017 2,11 

ClAcOH 
10 eq (Trt)dmcea 

+ 2 eq DIPEA 

rt, 15.5 h 0,19 0,00283 1,49 

50ºC, 15,5 h 0,19 0,00389 2,05 

ClAcOH 
10 eq (Trt)cea 

+ 2 eq DIPEA 
rt, 18h 0,23 0,109 47,393 

W kolejnym podejściu syntetycznym porównałam więc różne warunki sprzęgania reszt seryny 

oraz glicyny do N-SdmEtGly, ponieważ obecność zawady sterycznej może być powodem 

utrudnionego sprzęgania reszty Fmoc-Ser(OtBu)-OH. Otrzymane obsadzenia dołączanej reszty 

aminokwasowej przedstawiłam w Tabela 12. Sprzęganie wykonałam manualnie dodając dwukrotnie 

podane ilości substratów i prowadząc reakcję przez 6 h oraz 15 h. Zastosowanie odczynnika 

DIC/Oxyma zwiększyło wydajność sprzęgania nawet 5-krotnie w porównaniu do syntez 

przedstawionych w Tabela 11. Zamiana reszty Ser na Gly doprowadziła niewielkiej poprawy 

wydajności. 

Tabela 12 Wyniki wydajności syntez Ac-LYRAS- oraz LYRAG- otrzymane dla różnych warunków sprzęgania 

Fmoc-Ser(OtBu)-OH oraz Fmoc-Gly-OH do N-SdmEtGly. 

Warunki sprzęgania Sprzęgana reszta Aa 
obs. teor. 

[mmol/g] 

obs. zmierzone. 

[mmol/g] 

Wydajność 

% 

HATU/DIPEA 

9,5 eq/20 eq, rt, 6h+15h 

Fmoc-Ser(OtBu)-OH 

10 eq 
0,19 0,00379 1,99 

HATU/DIPEA 

9,5 eq/20 eq, rt, 6h+15h 

Fmoc-Gly-OH 

10 eq 
0,19 0,00688 3,62 

DIC/Oxyma 

10 eq/10 eq, rt, 6h+15h 

Fmoc-Ser(OtBu)-OH 

10eq 
0,19 0,0597 31,44 

 

6.1.5. Krzyżowe łączenie linkerów peptydowych w reakcji substytucji nukleofilowej 

blokowanej cysteaminy z dwoma resztami kwasów chlorooctowych. 

Stosując żywice: Rink-ChemMatrix oraz TentaGel-RAM o wysokich obsadzeniach 

(odpowiednio: 0,48 i 0,38 mmol/g, producent: Iris Biotech), zaobserwowałam uboczną reakcję 

krzyżowego łączenia się linkerów (crosslinking) peptydowych w wyniku substytucji nukleofilowej 

dwóch reszt kwasu chlorooctowego przez TrtS-cysteaminę (Ryc. 60). Produkt ten powstawał zarówno 

podczas syntezy manualnej jak i zautomatyzowanej bez oraz z użyciem ogrzewania mikrofalowego. 

Przeprowadziłam więc eksperyment redukcji obsadzenia poprzez zastosowanie 0,5 eq Fmoc-Met-OH 

przy pierwszym sprzęganiu, a następnie acetylację pozostałych grup aminowych. W ten sposób 

zmniejszyłam obsadzenie żywicy TentaGel-RAM do 0,17-0,18 mmol/g, a więc do 45-48% obsadzenia 

początkowego. Zastosowanie tej procedury doprowadziło jedynie do zmniejszenia intensywności 
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produktu ubocznego w analizach HPLC i LC-MS, a nie do jego całkowitego wyeliminowania (Ryc. 

60). Z tego względu zamieniłam żywicę TentaGel-RAM na TentaGel R RAM, której obsadzenie 

wynosi 0,19 mmol/g (producent: Rapp Polymers) i jest ona dedykowana syntezom w celach 

naukowych (R – research). Należy zaznaczyć, że w przypadku stosowania żywic aminometylowych 

zarówno o niskim jak i wysokim obsadzeniu nie zaobserwowałam tego produktu ubocznego 

w żadnym z wypadków. Jest to więc nowy przykład reakcji zszywania peptydów, stosowany obecne 

w naszym zespole badawczym. 

 

Ryc. 60 Mechanizm dwukrotnej substytucji nukleofilowej dwóch reszt kwasu chlorooctowego z TrtS-cysteaminą 

oraz zarejestrowany chromatogram LC-MS dla powstałego surowego produktu o m/z 738,3095, którego 

struktura została przedstawiona na schemacie; Rt = 4,14’ dla monomeru oraz 4,49 dla dimeru 

z międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym; LC: 5-85% w 10’. 

6.2. Synteza prekursorów peptydowych zawierających reszty N-2[tioetylo]glicyny lub 

N-2[dimetylotioetylo]glicyny i peptydów (Se)cysteinylowych do NCL. 

6.2.1. Opracowanie procedury 

Syntezę prekursorów peptydowych dołączonych do N-SEtGly lub N-SdmEtGly wykonałam 

w standardowy sposób z wykorzystaniem strategii Fmoc. Etap sprzęgania pierwszego Fm-Aa do 

kryptotioestru wymagał optymalizacji w celu zwiększenia wydajności całej syntezy. Przykładowo, 

w przypadku syntezy prekursora SFTI w kierunku R2C3 (wyjaśnienie w 6.5.6) porównałam wartości 

obsadzenia peptydylożywic po sprzęgnięciu kolejnej reszty aminokwasowej do N-SEtGly 

z dwukrotnym udziałem 6 lub 10 eq Fmoc-Arg(Pbf)-OH, 6 eq PyAOP i 12 eq DIPEA lub 10 eq 

PyBOP oraz 20 eq DIPEA lub 10 eq DIC wraz z 10 eq Oxyma. Otrzymane wyniki przedstawiłam na 

Ryc. 61. Uzyskałam wartości od 23-56% obsadzenia z zauważalną najniższą wartością w przypadku 

zastosowania PyBOP. Dla PyAOP oraz DIC uzyskałam podobną wydajność elongacji na poziomie 

55,6 oraz 50,6%, odpowiednio. Uwagę zwraca przebieg krzywej obsadzenia z widocznym wzrostem 

obsadzenia po kolejnym sprzęganiu. Kolejną sprzęganą resztą aminokwasową była w tym wypadku 

Fmoc-Gly-OH, więc z racji mniejszej zawady sterycznej mogła się ona sprzęgnąć zarówno do Fmoc-

Arg(Pbf)-OH jak i nieprzereagowanej całkowicie N-SEtGly- na żywicy, co potwierdza fakt, że na 

koniec syntezy otrzymałam zarówno końcowy produkt jak i z delecją Arg. Podczas dalszej elongacji 

łańcucha stosowałam standardowe warunki sprzęgania z 3 eq TBTU oraz 6 eq DIPEA, otrzymując 

końcowe obsadzenia od 4,5 do 7,3%, co przekłada się na 13-26% wydajności końcowego produktu. 
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Ryc. 61 (po lewej): krzywa obsadzenia peptydylożywic prekursorów SFTI-1 w kierunku R2C3 w zależności od 

zastosowanego odczynnika sprzęgającego w trakcie sprzęgania Fmoc-Arg(Pbf)-OH (sprzęganie 1); (po prawej): 

Krzywe obsadzeń peptydylożywic prekursorów: CPKA (szary), SFTI-1 w kierunku R2C3 (pomarańczowy) oraz 

I10C11 (niebieski). 

Chcąc sprawdzić na którym etapie elongacji może dochodzić do zmniejszenia się obsadzenia 

prekursora peptydowego, porównałam obsadzenia po sprzęganiu każdej reszty aminokwasowej 

w syntezach prekursorów CPSarG, CPKA oraz SFTI-1 w kierunkach R2C3 oraz przy jednokrotnym 

sprzęganiu kolejnej reszty do N-SEtGly w ilości 6 eq blokowanego aminokwasu, 6 eq PyAOP oraz 12 

eq DIPEA. W przypadku CPKA uzyskałam spadek obsadzenia do 32% wartości teoretycznej 

(sprzęganym aminokwasem była więc reszta Fmoc-Ala-OH), dla CPSarG było to 66,9, a dla SFTI-1 

R2C3 – 26,3%, a dla I10C11 – 20,3 %. Sprzęganymi resztami były odpowiednio: Fmoc-Arg(Pbf)-OH 

oraz Fmoc-Ile-OH. Wydajność tego etapu sprzęgania mogła więc zależeć również od sprzęganej 

blokowanej reszty aminokwasowej. Spadek obsadzenia na kolejnych etapach utrzymywał się na 

stałym poziomie, co oznacza, że pierwsze sprzęganie było kluczowe dla wydajności całej syntezy. 

Przystąpiłam więc do optymalizacji tego procesu, testując zarówno różne odczynniki sprzęgające, ich 

nadmiar, krotność sprzęgania i reakcje mikrofalowe. Zestawienie testowanych warunków zamieściłam 

w Tabela 13. Wyjaśnienie etapów syntezy, w których dokonywałam pomiaru obsadzenia 

peptydylożywic za pomocą metody Fmoc oraz etapów które przebiegły w sposób zautomatyzowany, 

zamieściłam na Ryc. 62. 

 

 

Ryc. 62 Schemat sekwencji prekursora peptydowego z zaznaczonymi miejscami pomiaru obsadzenia 

peptydylożywic oraz fragmentami które były syntezowane w sposób automatyczny lub częściowo automatyczny; 

obs.: obsadzenie, rzecz.: rzeczywiste, teor.: teoretyczne (podane przez producenta), pocz.: początkowe, końc.: 

końcowe. Dla niektórych syntez zmierzyłam również (obs. pocz.) przed wprowadzeniem N-SEtGly. Dla żywicy 

TentaGel MB NH2 wynosiło zawsze 0,20 mmol/g. 
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Tabela 13 Testowane warunki sprzęgania kolejnej blokowanej reszty aminokwasowej do peptydylożywicy 

z blokowaną N-SEtGly lub N-SdmEtGly; A – synteza automatyczna, M – synteza manualna, A/M i A/M2 – 

syntezy częściowo automatyczne, (Trt)cea – (S-tritylo)cysteamina, (Trt)dmcea – (S-tritylo)cysteamina. 

 

 

Nr A/M 

Substrat do 

substytucji 

nuklefilowej 

Kolejna 

reszta Aa 
Odczynnik sprzęgający 

teor. tbs. 

pocz. 

[mmol/g] 

rzecz. obs. 

pocz. 

[mmol/g] 

% 

ilości 

teor. 

1 M 
(Trt)cea 

9 eq 

Ser  

2x6 eq 

pyAOP/DIPEA 

2x6 eq/2x12 eq, US 2x1h 
0,23 0,20 87,0% 

2 M 
(Trt)cea 

9 eq 

Ser  

2x10 eq 

pyAOP/DIPEA 

2x10 eq/2x20 eq, rt, 3h+15h 
0,23 0,14 64,6% 

3 M 
(Trt)cea 2x9 eq 

+ 2 eq DIPEA 

Ser 

2x10 eq 

pyAOP/DIPEA 

2x10 eq/2x20 eq, rt, 3h+15h 
0,19 0,10 51,2% 

4 M 
(Trt)cea 

10 eq 

Gly 

2x6 eq 

pyAOP/DIPEA 

2x6 eq/2x12 eq, US 2x1h 
0,23 0,18 80,0% 

5 M 
(Trt)cea 10 eq + 

2 eq DIPEA 

Gly 

2x6 eq 

pyAOP/DIPEA 

2x6 eq/2x12 eq, US 2x0,5h 

0,54 

(0,45) 
0,35 79,8% 

6 M 
(Trt)cea 10 eq 

2 eq DIPEA 

Gly 

2x6 eq 

DIC/oxyma 

2x6 eq/2x12 eq, US 2x1h 

0,23 

(0,20) 
0,20 85,1% 

7 A 
(Trt)cea 

9eq 

Ala 

2x7,5 eq 

DIC/Oxyma 

7,5 eq/7,5 eq, 2x10’ MW 

75ºC 

0,18 0,17 96,7% 

8 A/M 
(Trt)cea 

9eq 

Ala 

2x3 eq 

pyBOP/DIPEA 

3 eq/6 eq 
0,23 0,14 61,6% 

9 A 
 (Trt)cea 10 eq, 

2x30’ MW 40ºC 

Trp 

2x7,5 eq 

DIC/Oxyma 

7,5 eq/7,5 eq, 2x10’ MW 

75ºC 

0,23 0,070 30,2% 

10 A 
(Trt)cea 

10 eq, 12h rt 

His 

2x7,5 eq 

DIC/Oxyma 

7,5 eq/7,5 eq, 2x60’ rt 
0,23 0,062 26,8% 

11 M 
2 x (Trt)cea 9eq 

2 eq DIPEA 

Gly 

2x6 eq 

DIC/Oxyma x2 

2x30’ 
0,23 0,17 75,8% 

12 M 
2 x (Trt)cea 9eq 

2 eq DIPEA 

Ala 

3x6 eq 
DIC/Oxyma x3 0,23 0,19 82,0% 

13 M (Trt)cea 9eq 
Ala 

2x6 eq 

pyBOP/DIPEA 

6 eq/12 eq 

0,23 

(0,20) 
0,069 30,0% 

14 M (Trt)cea 9eq 
Ala 

2x6 eq 

pyBOP/DIPEA 

6 eq/12 eq 
0,23 0,088 38,3% 

15 A/M 
(Trt)cea 9 eq 

2 eq DIPEA 

Ser 

3x10 eq 

HATU/DIPEA 

9,5 eq/20 eq, rt, 3x2h 
0,23 0,11 47,4% 

I A/M 
(Trt)dmcea 10 

eq, 2 eq DIPEA 

Ser 

3x10 eq 

HATU/DIPEA 

9,5 eq/20 eq, rt, 3x2h 
0,19 0,040 21,1% 

II M 
(Trt)dmcea 

10 eq 

Ser 

2x10 eq 

DIC/Oxyma 

10 eq/10 eq, 6h+15h 
0,19 0,056 31,4% 
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Należy zwrócić uwagę, że przy obliczaniu wydajności wzięłam pod uwagę obsadzenia 

teoretyczne żywic, podane przez producenta. Aby sprawdzić jego prawdziwość, przy niektórych 

syntezach mierzyłam również obsadzenie przed sprzęganiem kwasu chlorooctowego. Przykładowo dla 

żywicy TentaGel MB NH2 o obsadzeniu teoretycznym: 0,23 mmol/g wyniosło ono 0,20 mmol/g. 

Następnie porównałam wydajności elongacji syntezowanych w pracy sekwencji peptydowych 

i w Tabela 14 zamieściłam warunki sprzęgań. Wydajność elongacji z reguły nie wymagała dalszej 

optymalizacji. Linker został również wykorzystany do syntezy fragmentu prekursora białka: 

defensyny 1 – Big defensin 1 [1-56] – BD1 o sekwencji: 

AQALLPIASYAGLTVSAPVFAALVTVYGAYALYRYNIRRRENSYQRIRSDHDSHS, 

z wykorzystaniem zsyntezowanego przeze mnie: S-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 oraz do 

syntezy prekursora segmentu drugiego domeny transaktywacyjnej białka p53 [17-37] – TAD 

o sekwencji: ETFSDLWKLLPENNVLSPLPS z wykorzystaniem zsyntezowanego przeze mnie 

manualnie: N-SEtGly-AAM-TentaGel R RAM.  

Tabela 14 Syntezowane sekwencje i wydajności elongacji obliczone poprzez porównanie obsadzenia po ostatniej 

i pierwszej reszcie Aa po N-[tioetylo]glicynie lub N-[tioetylodimetylo]glicynie. 

 

6.2.2. Synteza bibliotek peptydowych w celu sprawdzenia uniwersalności metody syntezy 

prekursorów peptydowych z zastosowaniem kryptotioestru N-SEtGly 

Zsyntezowane zostały trzy biblioteki peptydowe: peptyd-Xaa-linker, Zaa-peptyd-linker oraz 

(peptyd)n-linker, gdzie linker = N-SEtGly-AAM-TentaGel, w których badałam wpływ różnych reszt na 

syntezę oraz ligację w pozycji przed N-SEtGly (Xaa), różnych reszt na wewnętrzną cyklizację (Zaa) 

oraz różnej długości łańcucha peptydowego (n). Pierwszą badaną sekwencją była AAAA, dla której 

Sekwencja A/M Odczynnik sprzęgający 

teor. obs. 

pocz. 

[mmol/g] 

rzecz. obs. 

pocz. µmol 

[mmol/g] 

rzecz. obs. 

końc. 

[mmol/g] 

% wyd. 

elongacji 

BD1 [1-56] A/M 2 
FmAa/HATU/DIPEA/NMP 

10 eq/9,5 eq/20 eq, 2h, rt 
0,23 0,20 0,096 48,0% 

TAD 2 p53 A/M 
FmAa/DIC/Oxyma 5 

eq/5eq/5eq 
0,19 0,11 0,07 61,4% 

CLYRG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 0,17 0,15 65,3% 

LYRAG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 (0,20) 0,20 0,099 43,2% 

AcLYRAG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 - 0,14 59,7% 

AAAAA A/M 
FmAa/DIC/Oxyma 5 

eq/5eq/5eq 
0,23 - 0,10 42,5% 

[Ala]12 A/M 
FmAa/DIC/Oxyma 5 

eq/5eq/5eq 
0,23 - 0,085 36,8% 

AcLYRAS A/M 2 
FmAa/HATU/DIPEA/NMP 

10 eq/9,5 eq/20 eq, 2h, rt 
0,23 0,14 0,13 91,4 

AcLYRAS  

(żywica TG RAM) 
A/M 2 

FmAa/HATU/DIPEA/NMP 

10 eq/9,5 eq/20 eq, 2h, rt 
0,19 0,097 0,091 94,13 

AcLYRAS 

(na N-SdimEtGly) 
M 

FmAa/HATU/DIPEA/NMP 

10 eq/9,5 eq/20 eq, 2h, rt 
0,19 0,040 0,034 75,9% 
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wykonane zostały syntezy bibliotek peptydowych AAAA-Xaa-linker oraz C(A)n-linker. W rezultacie 

otrzymania tych bibliotek mogłam sprawdzić, czy opracowana metoda jest uniwersalna wobec całej 

puli aminokwasów naturalnych. Podczas syntezy bibliotek peptydowych na nośniku stałym ujawniły 

się trudności syntetyczne związane z delecją reszt alaniny, które spowodowane były 

najprawdopodobniej agregacją peptydu. Ponadto zastosowanym w tej syntezie odczynnikiem do 

sprzęgania pierwszej po N-SEtGly reszty był PyBOP (6 eq, dwukrotne sprzęganie), który okazał się 

mało wydajny (do 30%), a chciałam sprawdzić wykorzystanie tańszego niż PyAOP odczynnika 

sprzęgającego. W kolejnym podejściu zmieniłam więc sekwencję peptydu na Ac-LYRA-Xaa-linker. 

Zastosowałam DIC jako odczynnik sprzęgający (6 eq) i dwukrotne lub trójkrotne sprzęganie również 

z 6eq Fmoc-Aa-OH z dodatkiem 6eq Oxyma Pure. DIC w porównaniu do PyBOP ma mniejszą 

zawadę steryczną, co może być istotne przy sprzęganiu do N-SEtGly. Ponadto podczas syntezy 

pierwszej biblioteki stosowałam jednokrotną inkubację TrtS-cysteaminy z peptydylożywicą przez noc, 

a przy syntezie kolejnej biblioteki podwójną inkubację: przez noc oraz przez 5 godzin. Wyniki 

zmierzonych obsadzeń obydwu bibliotek peptyd-Xaa-linker zamieściłam na wykresie na Ryc. 63.  

 
Ryc. 63 Wykres słupkowy przedstawiający % obsadzenia początkowego peptydylożywic po sprzęganiu serii 

blokowanych aminokwasu białkowych do reszty N-SEtGly (pozycja Xaa) w zależności od stosowanego 

odczynnika sprzęgającego oraz zastosowania reaktora mikrofalowego (MW). 

Na wykresie zamieściłam również wyniki syntez zautomatyzowanych (2x5eq DIC/Oxyma biot), 

w których nie zostało jeszcze dobrze zoptymalizowane wprowadzenie TrtS-cysteaminy. Szczegółowe 

wyniki obsadzeń końcowych stanowiących % obsadzeń teoretycznych dla bibliotek zamieściłam 

w tabeli w Aneks 15. W Przypadku Fmoc-blokowanych: Ile, Ser(OtBu) oraz Asn(Trt) i Arg(Pbf) 

otrzymałam najniższe wartości obsadzeń mimo trzykrotnego sprzęgania z udziałem DIC (od 33 do 

58%). Z tego powodu to sprzęganie przeprowadziłam w reaktorze mikrofalowym (w syntezatorze 

automatycznym Liberty Blue), otrzymując wyższe wydajności. Końcowe wydajności 

zoptymalizowanych syntez bibliotek peptydowych wyniosły więc od 50 do prawie 100%. 

Jednocześnie zoptymalizowałam warunki sprzęgania osiągając więcej aktywnego linkera, 

zmniejszając znacznie ilość niepożądanego produktu z resztą N-piperydynoglicyny oraz stosując 

tańszy niż PyAOP odczynnik sprzęgający. Dla pierwszych 10 reszt po lewej stronie wykresu 

wydajności były większe niż 75%, co można uznać za wynik satysfakcjonujący. Dla pozostałych reszt 

warto byłoby jednak pozostać przy stosowaniu PyAOP jako odczynnika sprzęgającego. Analizując 
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reszty, dla których wydajność okazała się niższa, można zauważyć, że dotyczy to reszt tworzących 

dużą zawadę steryczną (Ile, Pro) oraz zawierających rozgałęzione grupy blokujące takie tak Trt, tBu 

oraz Pbf, również charakteryzujących się dużą zawadą steryczną. Grupy te są zarówno w bliskim 

sąsiedztwie drugorzędowej aminy: N-S(Trt)EtGly jak i jej grupy tritylowej. 

Kolejną badaną biblioteką, była biblioteka peptydów cyklicznych C(Xaa)n-linker. Podobnie, 

początkowo zastosowałam sekwencję polialaninową, dla której uprzednio zoptymalizowałam warunki 

syntezy automatycznej. W przypadku syntezy manualnej, analogicznie pojawiły się delecje alanin oraz 

inne produkty uboczne. Zmiana sekwencji na C-YR(Xaa)nG-linker pozwoliła otrzymać prekursor bez 

delecji. Zsyntezowane sekwencje to: CYG-linker, CLYG-linker, CLYRG-linker, C-LYRAG-linker 

oraz CLYRAAG-linker, gdzie linker = N-SEtGly-AAM na żywicy TentaGel NH2. N-końcową resztą 

była więc w każdym wypadku reszta cysteiny, a bezpośrednio do linkera wbudowana została reszta 

glicyny, aby wszędzie był takie samo obsadzenie początkowe. Następnie w każdej sekwencji była 

reszta Tyr aby ułatwić detekcję UV oraz pozostałe reszty sekwencji wzorcowej LYRAG. W ostatniej 

syntezie została ona przedłużona o jedna resztę Ala. 

W ostatniej bibliotece peptydów do wewnętrznej cyklizacji: Zaa-LYRAG-linker, długość 

łańcucha była taka sama, zmieniłam natomiast N-końcowy aminokwas na analogi cysteiny, takie jak: 

D-cysteina, homocysteina, selenocysteina i penicylamina. Przetestowałam również serynę, ponieważ 

może ona ulegać opisanej wcześniej ligacji poprzez przeniesienie N,O- oraz S,O-acylowe. 

Oznaczyłam je jako aminokwasy Zaa lub Z w celu odróżnienia od pozycji Xaa. Celem było 

sprawdzenie podatności prekursorów na cyklizację i zbadanie ewentualnych reakcji ubocznych. 

Synteza wszystkich analogów przebiegła w ten sam sposób natomiast inna była procedura usunięcia 

grupy Mob z blokowanej selenocysteiny za pomocą 5% DMSO/TFA. Usunięcie tej grupy 

z peptydylożywicy okazało się mniej wydajne niż w przypadku procedury jednoczesnej globalnej 

deprotekcji w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego opracowanej w naszym zespole [275] 

i wymagało dwukrotnego powtórzenia lub prowadzenia reakcji przez noc zamiast 6 h. 

Wydajności elongacji prekursorów peptydowych podczas syntezy metodą SPPS, zawierających 

N-końcową resztę cysteiny, zamieściłam w Tabela 15. Wydajności te wyniosły od 37 do nawet 96%. 

Prekursory te zostały więc poddane globalnej deprotekcji grup blokujących i zastosowane 

w jednoreaktorowej cyklizacji poprzez NCL połączonej z uwolnieniem z nośnika stałego. 

 

Tabela 15 Przykładowe wydajności elongacji zsyntezowanych prekursorów peptydowych. 
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6.2.3. Synteza modelowych peptydów H-CKA-NH2, H-CKAY-NH2 i (SecKAY-NH2)2(Se-Se) 

do międzycząsteczkowej natywnej ligacji chemicznej 

Peptydy do natywnej chemicznej ligacji z N-końcową cysteiną lub selenocysteiną zostały 

zaprojektowane jako analogi modelowego peptydu AKAF. Ala podstawiona została przez Cys lub 

SeCys, Lys odpowiadająca za polepszenie jonizowalności w spektrometrii mas oraz Ala zostały 

zachowane, a Phe została zastąpiona Tyr o absorbancji UV przy 272 nm do oznaczeń ilościowych. 

W przypadku analogu z selenocysteiną otrzymany został dimer peptydu z międzycząsteczkowym 

mostkiem diselenkowym (Se-Se). Syntezy zostały wykonane na żywicy TentaGel R RAM. Ryc. 64 

przedstawia wyniki analizy LC-UV-MS oczyszczonego peptydu (SecKAY-NH2)2(Se-Se) zawierającego 

międzycząsteczkowy mostek diselenkowy. Analiza pozostałych peptydów została zamieszczona 

w Aneks 16. Należy zwrócić uwagę, że peptydy oczyszczane za pomocą chromatografii flash 

w odwróconym układzie faz charakteryzowały się niższą czystością niż w przypadku ich oczyszczania 

za pomocą chromatografii preparatywnej. Z racji awarii detektora UV chromatografu, konieczne było 

natomiast zastosowanie mniej wydajnej chromatografii typu flash. W przypadku peptydu z resztą 

selenocysteiny trudno określić na którym etapie zaszła częściowa deselenizacja. 

Sekwencja A/M 
Odczynnik 

sprzęgający 

teor. obs. pocz. 

[mmol/g] 

rzecz. obs. pocz. 

[mmol/g] 

rzecz. obs. 

końc.[mmol/g] 

% wyd. 

elongacji 

CYG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 0,17 0,096 48,0% 

CLYG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 0,17 0,15 65,3% 

CLYRG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23  0,17 0,099 43,2% 

CLYRAG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 0,17 0,14 59,7% 

CLYRAAG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 0,17 0,085 36,8% 

CPKA 1 M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,45 0,14 0,10 71,3% 

CFGPKA M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,54 0,18 0,17 96,0% 

[D-Thr1Cys5] 

Axinellina A 
M 

FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 - 0,18 69,9% 

CPSarG M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 

0,54 

(0,45) 
0,36 0,17 47,2 

SFTI M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 - 0,16 70,7% 

SFTI M 
FmAa/TBTU/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,49 0,13 0,06 44,5% 

RTD-1 M 
FmAa/pyBOP/DIPEA 

3 eq/6 eq, US 20’ 
0,23 - 0,16 61,8% 
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Ryc. 64 Analiza LC-UV-MS oczyszczonego (SecKAY-NH2)2(Se-Se), od góry: chromatogram LC-UV przy 

długościach 220 (magenta) i 272 (granatowy) nm z zaznaczonymi intensywnościami sygnału i chromatogram 

LC-MS z TIC oraz EIC: 529,1744 odpowiadającemu jednemu z sygnałów izotopowych produktu końcowego 

(zamieszczona struktura oraz rozkład izotopowy) i 472,2164 odpowiadającemu deselenizacji U do A. Oprócz 

zidentyfikowanego produktu końcowego (Rt = 5,15’), zidentyfikowałam również produkt deselenizacji (Rt = 

6,25) oraz z dodatkową grupą Mob (Rt = 16,95’). 

 

6.3. Metody transtioestryfikacji 

6.3.1. Badania przeniesienia acylu i transtioestryfikacji w roztworze 

Badania przedstawione w tej części przeprowadziłam w Zespole Chemii Biortognalnej i Białek 

Syntetycznych dra Aucagne w Centrum Fizyki Biomolekularnej w Orleanie (CBM, CNRS-Orleans). 

Identyfikacja formy amidowej oraz tioestrowej możliwa jest dzięki wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej, gdy obydwie formy nie koeluują. Zsyntezowałam więc prekursor tioestru: AcLYRAS-N-

SEtGly-Gly-NH2, którego obydwie formy charakteryzowały się innym czasem retencji. Natomiast 

w analizie LC-MS widoczny był jeden sygnał, a obydwa izomery mają tą samą wartość m/z 

w związku z czym metoda ta uniemożliwiała odróżnienie tych form. Identyfikacja izomerów przed 

oraz po migracji acylu możliwa jest dzięki detekcji PDA. Na Ryc. 65 zamieściłam chromatogram 

HPLC z detekcją przy 280 nm Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 inkubowanego przez noc (ok 15 h) 

w temperaturze pokojowej w mieszaninie MeCN/H2O 50:50. Dominujący sygnał o Rt = 2,9’ 

odpowiada formie startowej substratu. W insercie na zamieszczonym widmie UV-vis 

odpowiadającym temu sygnałowi można zidentyfikować dwa maksima: przy 204,0 oraz 276,0. Jest to 

charakterystyczne widmo dla formy peptydowej, gdy w sekwencji obecna jest reszta tyrozyny. Drugi 

sygnał o Rt = 2,75’ odpowiada natomiast tioestrowi po migracji acylu w N-SEtGly. Na 

zamieszczonym w insercie widmie UV-vis oprócz dwóch wspomnianych maksimów, obserwujemy 

dodatkowe maksimum przy 224,0, które można oddzielić od sygnału przy 202 nm. Jest to widmo 

charakterystyczne dla tioestru peptydowego. Stosunek intensywności sygnału tioestru do amidu 

wynosi ok. 1:2. Nie jest natomiast obserwowalna hydroliza tioestru, co świadczy o jego trwałości. 
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Ryc. 65 Chromatogram HPLC Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 po inkubacji przez noc w rt w mieszaninie 

MeCN/H2O 50:50: z porównaniem widm UV-vis form kryptotioestru przez i po migracji acylu, zmierzonych 

z użyciem detektora PDA, rozdział: 5-95% B/A w 5’, kolumna Chromolith RP, VWR instrument. 

 
Ryc. 66 Chromatogram HPLC Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 po 18 h inkubacji z 50 eq MESNA w rt 

w odgazowanej mieszaninie MeCN/H2O/TFA 50:50:0,1 o pH 2 z porównaniem widm UV-vis form kryptotioestru 

przez i po migracji acylu, zmierzonych z użyciem detektora PDA, rozdział: 5-95% B/A w 5’, kolumna Chromolith 

RP, VWR instrument. 

Na Ryc. 66 zamieściłam natomiast chromatogram HPLC z detekcją przy 280 nm Ac-LYRAS-

N-SEtGly-G-NH2 poddanego transtioestryfikacji z MESNa przez 18 h w temperaturze pokojowej 

w mieszaninie MeCN/H2O/TFA 50:50:0,1 o pH 2 odgazowanej w strumieniu Argonu pod 

zmniejszonym ciśnieniem. Sygnały odpowiadające formom przed oraz po przeniesieniu acylu mają 

podobną intensywność (odpowiednio 4,5:4) i obserwujemy pojawienie się sygnału o Rt = 2,9’, który 

odpowiada powstałemu tioestrowi Ac-LYRAS-MESNa. W insercie zamieściłam jego strukturę 

i widmo UV-vis, które ma prawie taki sam kształt jak dla kryptotioestru N-SEtGly na poprzednim 

chromatogramie po migracji acylu. Na tym etapie również nie obserwujemy hydrolizy tioestru. 

Ewolucja czasowa chromatogramów HPLC dla Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 w buforze 

cytrynianowym o pH 3 z 50-krotnym nadmiarem MESNa przedstawiona została na Ryc. 67. 

Zidentyfikowałam na nich: substrat w formie N-acylowej (Rt = 3,05 min), formę S-acylową (Rt = 2,85 

min) po migracji acylu z atomu azotu na atom siarki, oraz powstały podczas transtioestryfikacji Ac-

LYRAS-MESNa tioester (Rt = 2,75 min). Z analizy wynika, że po upływie 3 dni inkubacji w rt sygnał 

tioestru MESNa przewyższa sygnał substratu. Forma S-acylu nie osiąga wysokiej intensywności, co 

można tłumaczyć tym, że względnie szybko zachodzi proces transtioestryfikacji. Przy Rt = 6,5’ 

zidentyfikowałam śladowy sygnał hydrolizy tioestru. Na Ryc. 68 przedstawiłam krzywe kinetyczne 
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Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 inkubowanego w różnych warunkach pH jakimi były: a) 

MeCN/H2O/TFA 50:50:0,1 - pH 2, b) bufor cytrynianowy o pH 3, c) bufor fosforanowy o pH 3 bez 

oraz z 50 eq MESNa. Wszystkie roztwory zostały odgazowane argonem pod zmniejszonym 

ciśnieniem. Z krzywych można wnioskować, że w pH 2 najszybciej zachodzi migracja acylu, 

a równolegle najwolniej transtioestryfikacja z MESNa (a). Dla obydwu buforów w pH 3 otrzymałam 

natomiast podobne wyniki. Transtioestryfikacja zachodzi najszybciej w przypadku buforu 

cytrynianowego (38% udziału tioestru po 72,5h) oraz buforu fosforanowego (36% po 72 h) o pH 3. W 

przypadku buforu fosforanowego zaobserwowałam bardzo wolną hydrolizę (2,3% po upływie 72h), 

której nie zaobserwowałam w przypadku buforu cytrynianowego. Porównanie tych obydwu buforów 

w tym samym pH miało na celu sprawdzenie czy fosforan będzie katalizował przeniesienie acylowe 

N-SEtGly tak jak w przypadku SEAlidu [187]. Wszystkie omówione sygnały zostały dodatkowo 

zidentyfikowane za pomocą LC-MS (Aneks 17). Referencyjny tioester Ac-LYRAS-MESNa 

otrzymałam według metody hydrazydowej, traktując prekursor peptydowy na linkerze hydrazydowym 

otrzymanym poprzez modyfikację żywicy tritylowej hydrazyną (Ryc. 32) NaNO2 w środowisku 

kwaśnym otrzymując azydek, który następnie został poddany tiolizie z MESNa. Według analizy 

chromatograficznej zamieszczonej w Aneks 18 zaszła całkowita konwersja azydku do tioestru. Czas 

retencji tioestru wyniósł w tych samych warunkach rozdziału również wyniósł 2,75’. Dodatkowo 

potwierdziłam jego strukturę za pomocą LC-UV-MS. 

Przechodząc do analizy przeniesienia acylowego z atomu azotu na atom siarki z udziałem N-

2[dimetylotioetylo]glicyny na Ryc. 69 zamieściłam chromatogram HPLC po 18 h inkubacji prekursora 

Ac-LYRAS-N-dmSEtGly-G-NH2 w MeCN/H2O/TFA 50:50:0,1 i zidentyfikowałam formy: N-acylową 

oraz S-acylową (przy 3,15’ oraz 2,85’ odpowiednio). Na zamieszczonej poniżej krzywej kinetycznej 

migracji acylu można zaobserwować, że już po upływie ok 13 godzin dochodzi do przecięcia 

krzywych, natomiast w przypadku N-2[tioetylo]glicyny doszło do tego dopiero po 24h. Analiza 

krzywych kinetycznych z kryptotioestrem N-SdmEtGly w buforze cytrynianowym w pH 3 bez oraz 

z dodatkiem MESNa (Ryc. 70) wskazuje, że wraz z szybszą migracją acylu zachodzi bezpośrednia 

hydroliza tioestru i nie dochodzi do utworzenia tioestru pośredniego z MESNa. Oznacza to więc, że 

tego kryptotioestru nie można zastosować do produkcji tioestrów peptydowych, a w dodatku szybko 

ulega hydrolizie w związku z czym na tym etapie zakończyłam dalsze prace nad jego zastosowaniem. 
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Ryc. 67 Chromatogramy HPLC przedstawiające ewolucję czasową prekursora tioestru peptydu Ac-LYRAG-N-

SEtGly-G-NH2 inkubowanego z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3. Zaznaczone zostały formy: N-

acylowa, czyli substratu, S-acylowa, czyli kryptotioestru po migracji acylu, tioestru peptydu z MESNa oraz 

ubocznej hydrolizy tioestru do Ac-LYRAS-OH. 
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Ryc. 68 Krzywe kinetyczne Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 inkubowanego w samych roztworach (lewa strona) oraz 

z 50 eq MESNa (prawa strona) w trzech badanych roztworach z zaznaczonymi formami: tioestru, amidu, tioestru 

z MESNa oraz po hydrolizie tioestru: a) w mieszaninie MeCN:H2O:TFA 50:50:0,1 b) w buforze cytrynianowym 

o pH 3, c) w buforze fosforanowym o pH 3. 
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Ryc. 69 Chromatogram HPLC Ac-LYRAS-N-dmSEtGly-G-NH2 po inkubacji przez noc w rt w mieszaninie 

MeCN/H2O/TFA 50:50:0,1 (góra); krzywa migracji acylu w opisanych warunkach formy amidu oraz tioestru; 

rozdział: 5-95% B/A w 5’, kolumna Chromolith RP, VWR instrument. 

 

 

 

Ryc. 70 Krzywe kinetyczne Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 inkubowanego w samych roztworach (lewa strona) oraz 

z 50 eq MESNa (prawa strona) w trzech badanych roztworach z zaznaczonymi formami: tioestru, amidu, tioestru 

z MESNa oraz po hydrolizie tioestru: a) w mieszaninie MeCN:H2O:TFA 50:50:0,1 b) w buforze cytrynianowym 

o pH 3, c) w buforze fosforanowym o pH 3. 
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6.3.2. Badania przeniesienia acylu i transtioestryfikacji na nośniku stałym. 

W celu zbadania procesu migracji acylu oraz transtioestryfikacji w roztworze zsyntezowałam 

modelowy prekursor peptydowy H-AAAAA-N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 i mierzyłam za pomocą 

LC-UV-MS sygnał powstałego tioestru MESNa po różnym czasie reakcji. Nie mogłam natomiast 

monitorować przeniesienia acylu, ponieważ prekursor był zakotwiczony na żywicy. Reakcję 

prowadziłam z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 w 40°C. Po upływie określonego 

czasu reakcji, porcję peptydylożywicy poddawałam reakcji z bromocyjanem w celu sprawdzenia 

pozostałości na nośniku stałym (Ryc. 71). 

 

Ryc. 71 Schemat monitorowania transtioestryfikacji na nośniku stałym prekursora H-AAAAA-N-SEtGly-AAM-

TentaGel NH2. 

Wyniki tego eksperymentu zamieściłam na Ryc. 72. Z racji niskiej intensywności sygnału 

odpowiadającego utworzonemu tioestrowi H-AAAAA-MESNa zamieściłam ewolucję 

chromatogramów jonowych (lewa strona), natomiast po prawej stronie zamieściłam ewolucję 

chromatogramów LC-UV (PDA 210 nm) pozostałości na nośniku stałym. W warunkach inkubacji po 

7,5 godzinach zaczyna pojawiać się sygnał tioestru, który dość wolno rośnie z upływem czasu. Po 

16,5 h pojawia się również śladowy sygnał tioestru zhydrolizowanego do H-AAAAA-OH. 

Jednocześnie MESNa zaczyna tworzyć mostki disulfidowe z resztą N-2[tioetylo]glicyny blokując jej 

grupę tiolową (prawa strona).  

Chcąc ilościowo zbadać proces transtioestryfikacji zastosowałam sekwencję: Fmoc-CPKA-N-

SEtGly-AAM-TentaGel, dla której będę mogła ilościowo zmierzyć absorpcję grupy Fmoc po 

uwolnieniu tioestru z nośnika i dzięki zastosowaniu tej grupy nie dojdzie do cyklizacji tego peptydu 

cysteinylowego. Na Ryc. 73 zamieściłam schemat ideowy tego eksperymentu. Peptydylożywica 

została najpierw potraktowana odpowiednią mieszaniną do transtioestryfikacji składającą się z 50 eq 

MESNa rozpuszczonym w buforze cytrynianowym o pH 3 tak, aby końcowe stężenie peptydu 

wynosiło 3 mM i inkubowana w 60ºC. Po upływie czasu tx żywice zostały wysuszone i poddane 

standardowemu oznaczaniu grup Fmoc. Na tej podstawie wykreśliłam zamieszczoną w insercie 

krzywą procentową ilości grup Fmoc. Otrzymane wyniki wskazują, że po 15 godzinach inkubacji 

w tej temperaturze osiągana jest maksymalna wydajność 51,7% i nie następuje dalsze uwalnianie 

tioestru. Analiza HPLC i ESI-MS (Aneks 20) wykazała, że dłuższy czas inkubacji prowadził też do 

hydrolizy powstałego tioestru. W kolejnym eksperymencie dwukrotnie dodałam więc tą samą porcję 

roztworu MESNa, usuwając filtrat po pierwszym jego dodaniu. Transtioestryfikacja trwała dwa razy 

po dobie. Po odfiltrowaniu roztworu i wysuszeniu żywicy oraz usunięcia z niej grupy Fmoc, 

uzyskałam 58,3% wydajności. Dwukrotne dodanie mieszaniny nie prowadzi więc do znaczącego 

zwiększenia wydajności. 
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Ryc. 72 Ewolucja czasowa chromatogramów dla transtioestryfikacji H-AAAAA-N-SEtGly-AAM-TentaGel: 

chromatogramy LC-MS z XIC odpowiadającymi AAAAA-MESNa (m/z obl. 498.1687, znal. 498.1693 – lewa 

strona); chromatogramy LC-UV (210 nm) uwolnionego linkera z żywicy w reakcji z BrCN. Rt 

nieprzereagowanego substratu [H-AAAAA-N-SEtGly-AA-HL]2S-S 5.9-6.1 min, nieprzereagowanego substratu z 

utworzonym mostkiem S-S z MESNa: 6.35-6.5 min, produktu transtioestryfikacji [N-SEtGly-AA-HL]2S-S 5.4-5.45 

min. LC: 1-60% B/A in 15 min, LC-IT-TOF instrument. 

 
Ryc. 73 Schemat ideowy pomiaru wydajności transtioestryfikacji Fmoc-CPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel za 

pomocą MESNa na nośniku stałym poprzez pomiar absorbancji usuniętego po reakcji Fmoc z nośnika stałego. 

W insercie: wykres zmian obsadzenia peptydylożywicy grupą Fmoc po określonym upływie czasu. 
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Czynnikami hamującymi efektywną transtioestryfikację są: powolny proces migracji acylu 

(omówiony w poprzednim podrozdziale), uboczna hydroliza tioestru oraz powstanie mostków 

disulfidowych. Optymalizując więc proces transtioestryfikacji, postanowiłam dodać na samym 

początku również odczynnik redukujący (DTT, TCEP), a także przetestować inne tiole i warunki pH 

do transtioestryfikacji. Na Ryc. 74 porównałam wyniki czterech porównanych warunków 

transtioestryfikacji, w każdym dodawałam 50 eq zewnętrznego tiolu do transtioestryfikacji oraz 10 eq 

odczynnika redukującego w odpowiednim pH na 24 h w 40°C. Warunki te to (od góry): MESNa 

i TCEP w pH 7,4 (bufor fosforanowy); MESNa i DTT w pH 2 (0,1% TFA); MESNa i DTT w pH 3 

(bufor cytrynianowy) oraz te same warunki z dodatkowym etapem ekstrakcji do fazy stałej. Analizując 

otrzymane wyniki można zauważyć, że w każdym z wypadków doszło do powstania tioestru Ac-

LYRAG-MESNa), natomiast w warunkach, w których do redukcji użyłam DTT, powstał również 

tioester Ac-LYRAG-DTT (Rt = 7,4 i 7,6 min). Możliwe, że tioester ten będzie mógł ulegać NCL, albo 

ulegać hydrolizie. W każdym przypadku występuje też uboczna hydroliza do Ac-LYRAG-OH (Rt = 

7,1) na poziomie kilku procent. Natomiast przy Rt = 8,4 zidentyfikowałam sygnał o m/z 755,3206, 

czyli mniejszy o 2 Da od 757,3363, który odpowiada natomiast estrowi z DTT ze zredukowanymi 

mostkami S-S. Chromatogramy masowe, na podstawie których dokonałam identyfikacji produktów 

zamieściłam w Aneks 21. Na podstawie otrzymanych wyników trudno wnioskować, jakie warunki są 

najlepsze dla transtioestryfikacji ze względu na powstanie dodatkowego produktu transtioestryfikacji. 

Sumując natomiast pola powierzchni tioestrów otrzymałam zbliżone wyniki dla każdej metody. 

Metoda w obojętnym pH była natomiast najmniej powtarzalna, ponieważ podczas wyrównywania pH 

do wartości 7,4 przy jego minimalnym przekroczeniu dochodziło do hydrolizy całości tioestru. 

Podczas prób transtioestryfikacji z kwasem 4-merkaptofenylooctowym nie udało mi się natomiast 

zidentyfikować tioestru Ac-LYRAG-MPAA (dane nieprzedstawione). Porównując rozdział 

chromatograficzny z dodatkowym etapem ekstrakcji do fazy stałej przed pomiarem, można zauważyć 

wyprostowanie linii podstawowej i zanik sygnałów w czasie martwym. W dalszym ciągu jednak 

metoda ta nie pozwala na usunięcie tioli z układu, dlatego w kolejnych eksperymentach 

zrezygnowałam z tego etapu. 

 
Ryc. 74 Porównanie różnych warunków transtioestryfikacji połączonej z uwolnieniem z nośnika stałego Ac-

LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 w postaci tioestru MESNa oraz tioestru DTT w przypadku, gdy użyty 

został ten odczynnik redukujący. W przypadku próby transtioestryfikacji z MPAA nie doszło do otrzymania 

tioestrów (wyniki te nie zostały pokazane). 

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 min

Ac-LYRAG-MESNa

A
c-

LY
R

A
G

-D
T

T

Ac-LYRAG-OHDTT

MESNa

Ac-LYRAG-DTT(S-S)

3.73%

6.68%
21.54%

62.05%

4.51%

34.47%

43.46%

17.02%

4.32%

95.68%
50 eq MESNa, 10 eq TCEP, pH 7,4

50 eq MESNa, 10 eq DTT, pH 2 
(0,1% TFA)

50 eq MESNa, 10 eq DTT, pH 3 
(bufor cytrynianowy)

50 eq MESNa, 10 eq DTT, pH 3 
(bufor cytrynianowy) + SPE 2.74%

55.18%

28.94%

9.00%



101 

 

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu można więc wnioskować, że dodanie na 

samym początku DTT do układu sprawia, że zachodzi konkurencja między DTT a MESNa 

w tworzeniu tiolu, mimo że MESNa występuje w 5 razy większej ilości. Powstały tioester DTT ulega 

następnie przegrupowaniu S,O-acylowemu, który łatwo może ulegać hydrolizie [259] – Ryc. 75. 

Rozwiązaniem tego problemu może być dodanie tiolu w późniejszym etapie lub dodanie na samym 

początku innego odczynnika redukującego, takiego jak TCEP. Dlatego w kolejnych eksperymentach 

stosowałam ten odczynnik. 

 

Ryc. 75 Schemat przegrupowania S,O-acylowego tioestru DTT, jego utlenienia i hydrolizy (produkty te zostały 

zidentyfikowane za pomocą LC-UV-MS. 

W kolejnych eksperymentach sprawdziłam czy możliwa jest transtioestryfikacja prekursora 

peptydowego z cysteiną oraz tiazolidyną. Porównałam więc wyniki (Ryc. 76) po inkubacji 

peptydylożywicy Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 z 50 eq MESNa i 10 eq DTT (1), 

z 50 eq Cys i 10 eq DTT (2), z 50 eq Cys, 50 eq imidazolu i 10 eq TCEP (3), z 50 eq Thz i 10 eq 

TCEP (4), z 50 eq Thz, 50 eq MESNa i 10 eq TCEP w buforze cytrynianowym w pH 3 (pH 5 dla (4)) 

w temperaturze 60°C przez 72 godziny w Termomikserze. Porównując chromatogramy 1 i 2 należy 

zauważyć, że podczas transtioestryfikacji z cysteiną nie zachodzi uboczna transtioestryfikacja z DTT 

jak w przypadku MESNa. Podczas reakcji z cysteiną należy spodziewać się, że najpierw zachodzi 

transtioestryfikacja z grupą tiolową cysteiny, a następnie przeniesienie acylu z atomu siarki na atom 

azotu z utworzeniem wiązania peptydowego. Dzięki temu reakcja może być efektywniejsza niż 

w przypadku DTT. W kolejnej próbie (3) dodałam imidazol, który może tworzyć pośredni amid do 

ligacji. Porównując bezpośrednie intensywności sygnałów LC-UV odpowiadających Ac-LYRAGC-

OH przy 220 oraz 272 nm obserwujemy 4-krotny wzrost intensywności sygnału produktu w obecności 

imidazolu. Może to więc świadczyć, że reakcja jest również katalizowana tym związkiem. Oprócz Ac-

LYRAGC-OH może powstać także produkt ligacji z cystyną ze względu na utworzenie mostków 

disulfidowych. Analizę LC-MS tych produktów zamieściłam na Ryc. 77. W eksperymentach 4 i 5 

chciałam sprawdzić, czy tiazolidyna ulegnie deprotekcji w warunkach transtioestryfikacji, aby 

sprawdzić jej zastosowanie w ligacji sekwencyjnej. Zaobserwowałam, że po 3 dniach reakcji 

w podwyższonej temperaturze w pH 3 dochodzi do odblokowania Thz. Sprawdziłam więc czy reakcja 

ta zajdzie w pH 5. Na chromatogramie 4) możemy zaobserwować, że doszło do deprotekcji Thz 

ponieważ również utworzył się produkt ligacji z cysteiną. Reakcja ta zachodzi również w obecności 

MESNa (5), a więc w standardowych warunkach transtioestryfikacji. 

Ryc. 76 (poniżej) Porównanie chromatogramów LC-UV prób transtioestryfikacji peptydylożywicy Ac-LYRAG-N-

SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 z rożnymi związkami tiolowymi: 1) MESNa w obecności DTT, 2) Cysteiną 

w obecności DTT, 3) Cysteiną w obecności imidazolu oraz TCEP, 4) Tiazolidyną w obecności TCEP, 5) 

Tiazolidyną w obecności MESNa oraz TCEP, gradient 1-60% B/A w 15’, LC-PDA-ESI-IT-TOF. 
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Ryc. 77 Analiza LC-MS powstałego w wyniku transtioestryfikacji z cysteiną na nośniku stałym produktu: Ac-

LYRAGC-OH oraz produktu utlenienia mostków disulfidowych Ac-LYRAGC(Cs-s)-OH; od góry: chromatogram 

LC-MS z XIC produktów i ich strukturami, widmo MS wraz z rozkładami izotopowymi sygnałów 724,3330 oraz 

422,1716 odpowiadającym produktom ligacji; gradient 1-60% B/A w 15’, LC-ESI-IT-TOF. 

Próby transtioestryfikacji z samym MPAA, imidazolem, selenofenolem oraz cysteaminą 

w obecności odczynników redukujących nie pozwoliły na zidentyfikowanie odpowiednich tioestrów 

w analizie LC-UV-MS. Może to wynikać z tego, że powstałe tioestry są zbyt reaktywne i ulegają 

hydrolizie. Konieczne byłoby więc bezpośrednie dodanie peptydu N-cysteinylowego w celu zajścia 

ligacji. Natomiast podczas prób otrzymywania tioestrów aktywnych z MESNa w środowisku lekko 

zasadowym (pH 7,4) istniało ryzyko przekroczenia wartości pH powyżej tej wartości podczas jego 

wyrównywania co prowadziło do hydrolizy tioestru. 

Otrzymane w omówionych w tym rozdziale wyniki eksperymentów wskazują, że 

otrzymywanie samych tioestrów peptydowych jest niskowydajne oraz zachodzi ich częściowa 

hydroliza. Na podstawie eksperymentu z ligacją z cysteiną można wnioskować, że wydajniejsze jest 

otrzymywanie tioestrów in situ w trakcie ligacji. W kolejnych eksperymentach zbadałam więc proces 

NCL z udziałem prekursorów tioestrów peptydowych z resztą N-2[tioetylo]glicyny. W pierwszym 

etapie zbadałam możliwość ligacji liniowej, a w kolejnym ligacji sekwencyjnej. Kolejnym układem, 

w którym również będzie mogła zachodzić jednoczesna transtioestryfikacja oraz ligacja jest tioester 

peptydowy z N-końcową resztą cysteiny, który będzie mógł ulegać wewnątrzcząsteczkowej natywnej 

chemicznej ligacji prowadzącej do jego cyklizacji. W ten sposób przeprowadziłam więc syntezy 

peptydów cyklicznych w tej pracy. 

W kolejnym eksperymencie porównałam proces uwalniania z nośnika stałego tioestru peptydu 

o sekwencji AAAAA oraz peptydu z N-cysteinylowego CPKA. Obydwa odpowiednie prekursory 

peptydowe na nośniku stałym inkubowałam z 50 eq MESNa przez 24 h bez udziału odczynnika 

redukującego w pH 3 w temperaturze 40°C. W przypadku pierwszego prekursora zachodziła więc 

tylko transtioestryfikacja, natomiast w przypadku prekursora N-cysteinylowego oprócz 

transtioestryfikacji mogła też zajść cyklizacja poprzez ligację. Po upływie czasu reakcji odfiltrowałam 

żywice, wysuszyłam i poddałam reakcji z BrCN z celu uwolnienia nieprzereagowanego prekursora. 
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Lewa strona chromatogramu na Ryc. 78 przedstawia XIC odpowiadające zidentyfikowanym 

produktom dla sekwencji AAAAA, natomiast prawa dla sekwencji CPKA. W przypadku pierwszego 

prekursora obserwujemy więc głównie sygnał LC-MS nieprzereagowanego prekursora (chromatogram 

c) oraz produktu utworzenia mostku disiarczkowego tego prekursora z MESNa (chromatogram d). 

Obserwujemy natomiast o wiele mniej intensywne sygnały produktów, które miałyby powstać po 

uwolnieniu tioestru peptydowego, a więc: N-SEtGly-AA-HL (chromatogram a) oraz N-

SEtGly(MESNa)S-S-AA-HL oznaczający linker połączony z MESNa mostkiem disulfidowym 

(chromatogram b). Ogólne struktury tych związków zamieściłam na chromatogramie. W przypadku 

sekwencji N-cysteinylowej CPKA wynik był odwrotny: dominujące sygnały odpowiadały linkerowi 

po uwolnieniu tioestru z żywicy a sygnał nieprzereagowanego prekursora był małointensywny. Wynik 

ten sugeruje, że transtioestryfikacja i ligacja z N-końcową cysteiną zachodzi szybciej niż 

transtioestryfikacja z MESNa. Szybkość transtioestryfikacji jest wolniejsza od szybkości utlenienia 

mostków disulfidowych, o czym świadczy intensywny sygnał nieprzereagowanego prekursora 

utlenionego z MESNa. W przypadku transtioestryfikacji konieczne jest więc dodanie odczynnika 

redukującego od razu, natomiast nie jest to konieczne w przypadku cyklizacji. Eksperyment ten 

potwierdza też, że opracowana metoda może być bardziej efektywna w cyklizacji peptydów niż ich 

ligacji. 

 

Ryc. 78 Porównanie chromatogramów XIC pozostałych po transtioestryfikacji na nośniku stałym produktów 

linkera (a i b) oraz nieprzereagowanych substratów (c i d) prekursorów peptydowych :H-AAAAA-N-SEtGly-

AAM-TentaGel (lewa strona) oraz H-CPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel (prawa strona); gradient 1-60% B/A 

w 15’, LC-ESI-IT-TOF. 

 

6.4. Natywna ligacja chemiczna (NCL) 
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CKA-NH2 oraz 10 eq TCEP w buforze cytrynianowym w pH 3 w temperaturze 60°C. W drugim 

eksperymencie dodałam jeszcze 50 eq MESNa i monitorowałam przebieg ligacji po 24, 64 oraz 91 h 

(Ryc. 79). 

 

Ryc. 79 Schemat bezpośredniej natywnej chemicznej ligacji prekursora Ac-LYRAG-N-SEtGly-AA-HL z H-CKA-

NH2 oraz ligacji z pośrednią transtioestryfikacją. 

Chromatogramy LC-UV-MS zarejestrowane po 67 h zamieściłam na Ryc. 80. Ligacja zaszła 

w obydwu sytuacjach, co oznacza, że może ona zachodzić zarówno bezpośrednio jak i z pośrednią 

transtioestryfikacją z udziałem tiolu zewnętrznego. Porównując chromatogramy obserwujemy wyższą 

intensywność sygnału produktu ligacji Ac-LYRAGCKA-NH2 przy Rt = 6,6’ w przypadku ligacji 

z udziałem MESNa (17,43%) niż bez udziału (9,7%), a więc jest to różnica dwukrotna. Konwersja 

substratów do produktu wynosi 57,4% bez udziału MESNa oraz 76,8% z jego udziałem.  

 

Ryc. 80 Chromatogramy LC-UV zarejestrowane po 67 h ligacji prekursora Ac-LYRAG-N-SEtGly-linker 

z peptydem H-CKA-NH2 w obecności TCEP w pH 3 bez oraz z dodatkiem 50 eq MESNa, 1-60% B/A w 15’, LC-

IT-TOF. 

Na Ryc. 81 zamieściłam porównanie chromatogramów LC-MS z wygenerowanymi 

chromatogramami zadanych wartości m/z odpowiadających substratom oraz produktom oraz widmo 

masowe produktu ligacji: Ac-LYRAGCKA-NH2. Wśród produktów ubocznych zidentyfikowałam 

6.86%
19.86%

17.43%

5.27%

12.89% 10.26%

2) Ac-LYRAG-N-SEtGly-linker + 1,3 eq H-CKA-NH2 + 10 eq TCEP, pH 3, 60 C, 67 h

+ 50 eq MESNa

O

NH

SH

OH

O

Ac-LYRAG KA-NH2

1) Ac-LYRAG-N-SEtGly-linker + 1,3 eq H-CKA-NH2 + 10 eq TCEP, pH 3, 60 C, 67 h

6.37%

12.26% 9.31%

9.69%

7.19%25.46%

O

NH

SH

OH

O

Ac-LYRAG KA-NH2

O

NH2

SH

OHKA-NH2
N

O

O

NH

SH

Ac-LYRAG

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 min

0.0

1.0

2.0

3.0

mAU (x100)

PDA Ch2 (272nm) x 1.00
PDA Ch1 (220nm) x 1.00

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 min

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

mAU (x100)

PDA Ch2 (272nm) x 1.00

PDA Ch1 (220nm) x 1.00



106 

 

sygnał zhydrolizowanego tioestru Ac-LYRAG-OH przy Rt = 7,8’ o wartości 621,3308. W przypadku 

ligacji z udziałem MESNa zaobserwowałam również sygnał pośredniego tioestru Ac-LYRAG-

MESNa przy Rt = 8,6’ o m/z = 745,3006. W zakresie 2-5’ zidentyfikowałam sygnał TCEP o m/z = 

251,0630 oraz jego utlenionej formy TCEP=O o m/z = 267,0630. Należy zauważyć, że w przypadku 

ligacji z udziałem MESNa sygnał TCEP zanika, co może oznaczać, że w obecności tego tiolu zachodzi 

do szybszego jego zużycia, co może wynikać z konieczności redukcji nie tylko peptydu, ale i tego 

tiolu. Dzięki monitorowaniu reakcji za pomocą LC-MS mogłam sprawdzać po jakim czasie 

dochodziło do zużycia odczynnika redukującego i dodać kolejną jego porcję. Pierwsze dodanie TCEP 

było konieczne po upływie ok. 24 h reakcji. 

 

Ryc. 81 Chromatogramy LC-MS zarejestrowane po 67 h ligacji prekursora Ac-LYRAG-N-SEtGly-linker 

z peptydem H-CKA-NH2 w obecności TCEP w pH 3 bez (góra) oraz z dodatkiem 50 eq MESNa (środek) oraz 

uśrednione widmo MS w zakresie 8,8-7,3’ z zaznaczonymi sygnałami odpowiadającymi produktowi ligacji: Ac-

LYRAGCKA-NH2, którego struktura została zamieszczona oraz rozkład izotopowy odpowiadającego mu sygnału 

461,7510 (dół), 1-60% B/A w 15’, LC-IT-TOF. 

W kolejnym etapie podjęta została próba ligacji na nośniku stałym. Został do niej zastosowany 

prekursor Ac-LYRAM-N-SEtGly-AAM-TentaGel HL NH2, ponieważ zawiera on resztę metioniny 

więc niemożliwe byłoby jego usunięcie z nośnika stałego w reakcji z BrCN. Peptydylożywica została 

zadana 1,2 eq H-CKAY-NH2 w mieszaninie ligacyjnej składającej się z 50 eq MESNa z 10 eq TCEP 

w pH 3 i inkubowana prze 3 doby w Termomikserze w 40°C z mieszaniem 900 rpm. Po 

zmonitorowaniu przebiegu reakcji i zaobserwowaniu powstania produktu ligacji, a także tioestru 
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MESNa, zwiększyłam pH do 7,4 dodając bufor fosforanowy oraz 6 M NaOH z nową porcją TCEP 

i pozostawiłam na 3 kolejne doby (Ryc. 82).  

 

Ryc. 82 Schemat bezpośredniej natywnej chemicznej ligacji prekursora Ac-LYRAM-N-SEtGly-linker na nośniku 

stałym z H-CKAY-NH2. 

Chromatogram LC-MS z pierwszego etapu reakcji zamieściłam w górnej części Ryc. 83. 

Głównym zidentyfikowanym produktem był tioester Ac-LYRAM-MESNa (Rt = 10,5’ m/z = 

819,3182) oraz Ac-LYRAM-N-SEtGly-OH (Rt = 9,4’, m/z = 406,6920), który powstaje w wyniku 

przeniesienia acylu z wiązania peptydowego między N-SEtGly-Ala, co zostanie omówione w kolejnej 

części pracy. Na tym etapie obserwowany jest sygnał produktu ligacji Ac-LYRAMCKAY-NH2 (Rt = 

9,7’, m/z = 580,287), który koeluuje ze zhydrolizowanym tioestrem o m/z = 695,3535. W dolnej części 

zamieściłam natomiast chromatogram LC-MS z drugiego etapu, w którym dominuje sygnał 

zligowanego produktu. Obecne są jeszcze sygnały tioestru, zhydrolizowanego tioestru oraz substratu 

H-CKAY-NH2, jednak na tym etapie synteza została zakończona w celu uniknięcia reakcji ubocznych. 

Eksperyment pokazuje więc że możliwa jest jednoreaktorowa ligacja w połączeniu z uwolnieniem 

z nośnika stałego z zastosowaniem opracowanego kryptotioestru. Ligacja przebiega wolno i trudno 

uniknąć ubocznej hydrolizy tioestru peptydowego. 

 

Ryc. 83 Monitorowanie przebiegu NCL z udziałem LC-MS: po pierwszym etapie reakcji Ac-LYRAM-N-SEtGly-

AAM-TentaGel MB NH2 z H-CKAY-NH2 w obecności MESNa i TCEP w pH 3 w 40°C przez 72h (góra) i po 

drugim etapie reakcji przy zmianie pH do 7,4 i dodaniu kolejnej porcji odczynnika redukującego i inkubacji 
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w tych samych warunkach. Wygenerowane chromatogramy jonowe dotyczą m/z zidentyfikowanych substratów 

i produktów, których struktury oraz rozkłady izotopowe zostały zamieszczone. 

Na Ryc. 84 zamieściłam kolejno: chromatogram LC-UV z detekcją przy 220 oraz 272 nm 

oczyszczonego Ac-LYRAMCKAY-NH2, chromatogram LC-MS oraz widmo MS z rozkładem 

izotopowym sygnału 580,2915, odpowiadającym zsyntezowanemu peptydowi. Czas retencji wyniósł 

9,6’ a czystość wg HPLC – 85%. Po oczyszczeniu wydajność wyniosła 11,2%, a wydajność końcowa 

z uwzględnieniem wydajności elongacji SPPS: 7,3%. 

 

Ryc. 84 Analiza LC-UV-MS oczyszczonego produktu ligacji prekursora Ac-LYRAM-N-SEtGly-linker na nośniku 

stałym z H-CKAY-NH2: Ac-LYRAM-CKAY-NH2, od góry: chromatogram LC-UV z detekcją przy 220 i 272 nm, 

chromatogram LC-MS z wygenerowanym chromatogramem dla m/z 580,2914 odpowiadającym produktowi 

ligacji, którego struktura została zamieszczona. Dolny panel przedstawia uśrednione widmo MS w zakresie 9,7-

10,2’ z zaznaczonymi sygnałami odpowiadającymi produktowi ligacji: Ac-LYRAGCKA-NH2, którego struktura 

została zamieszczona oraz rozkład izotopowy odpowiadającego mu sygnału 461,7510 (dół), 1-60% B/A w 15’, 

LC-IT-TOF. 

Chcąc przyspieszyć proces transtioestryfikacji oraz NCL, przetestowałam zastosowanie 

promieniowania mikrofalowego w ligacji. Zaobserwowałam, że ligacja zachodzi również przy 

zastosowaniu grzania mikrofalowego w temperaturach 60-90°C. Postanowiłam więc sprawdzić, czy 

możliwe jest, aby tioester uwolniony z nośnika stałego w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu na 

atom siarki mógł ulec ligacji z peptydem N-cysteinylowym przyłączonym do nośnika stałego. 

Otrzymany w wyniku ligacji dłuższy peptyd mógłby zostać następnie uwolniony z żywicy (Ryc. 85) 
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Ryc. 85 Schemat jednoreaktorowej ligacji dwóch peptydylożywic wspomaganej mikrofalowo oraz uwolnienia 

z nośnika zligowanego peptydu. 

Zmieszałam więc peptydylożywice Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 z H-

CKAY(tBu)-TentaGel R RAM i zadałam je 50 eq MESNa, 10 eq TCEP oraz 50 eq imidazolu. Jako 

roztwór wybrałam 0,1% TFA/H2O, aby zmniejszyć ilość składników mieszaniny ligacyjnej, dzięki 

temu ogrzewanie mikrofalowe będzie efektywniejsze. Reakcję prowadziłam w reaktorze 

mikrofalowym CEM przez 15 h w 65°C przy 300 W. Po upływie 10 h reakcji pobrałam próbkę 

roztworu mieszaniny ligacyjnej i poddałam analizie LC-MS, zamieszczonej na Ryc. 86. 

Zaobserwowałam pojawienie się głównych sygnałów o m/z 720,3497 oraz 738,3603 odpowiadających 

jonom jednokrotnie naładowanym przy Rt = 8,7 oznaczonych jako I oraz 360,6798 i 369,6850 

odpowiadających jonom dwukrotnie naładowanym oznaczonych jako II. W dolnej części zamieściłam 

ich rozkłady izotopowe i widmo masowe. Sygnały te przypisałam produktom migracji acylu 

z udziałem grupy karbonylowej reszty N-2[tioetylo]glicyny, w wyniku której powstanie cykliczny 

tioester, który następnie ulega hydrolizie do Ac-LYRAG-N-SEtGly-OH. Schemat tej reakcji 

zamieściłam na chromatogramie z obliczonymi wartościami m/z. Należy zauważyć, że związki 

tworzące sygnał 1+ oraz 2+ mają inny czas retencji. Możliwe, że jony 1+ odpowiadają 

przedstawionym formom z wiązaniem amidowym, natomiast jony 2+ tworzyłyby się w formach po 

kolejnej migracji acylu. Oprócz omówionych produktów zidentyfikowałam również sygnał 

zhydrolizowanego tioestru o m/z 621,3350 przy Rt = 7,9’. Analiza MS/MS Ac-LYRAG-N-SEtGly-

OH, Ac-LYRAG-OH, Ac-LYRAG-MESNA, oraz przedstawiona jest w Aneks 22, co potwierdza 

proponowaną strukturę związku. 

Po upływie 15 h ligacji odfiltrowałam roztwór, a peptydylożywice przepłukałam MeOH 

i Et2O, a następnie wysuszyłam w eksykatorze próżniowym. Usunęłam produkt z żywicy TentaGel R 

RAM w standardowej reakcji z TFA. Chromatogram LC-UV-MS otrzymanego produktu zamieściłam 

na Ryc. 87. Główny sygnał o m/z 543,2845 przy Rt = 9,1-9,4’ odpowiada jonowi [M+2H]2+ produktu 

ligacji Ac-LYRAGCKAY-NH2, którego struktura zamieszczona jest na chromatogramie. Uśrednione 

widmo masowe w tym zakresie czasu oraz rozkład izotopowy zidentyfikowanego sygnału 

zamieściłam pod chromatogramem. Wynik ten wskazuje więc na powodzenie ligacji między dwoma 

peptydylożywicami. Otrzymałam natomiast zbyt małą ilość produktu, abym mogła go oczyścić. 

Wydajność syntezy surowego produktu wyniosła 7,8%. Udało mi się więc przyspieszyć reakcję, ale 

bez wzrostu jej wydajności. 
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Ryc. 86 Analiza LC-MS roztworu mieszaniny ligacyjnej peptydylożywic Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

MBNH2 z H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM po 10 h reakcji wspomaganej mikrofalowo. Numerami I oraz II 

zazanczyłam najintensywniejsze sygnały i przedstawiłam ich uśrednione widma masowe i rozkłady izotopowe, a 

także schemat reakcji migracji acylu z udziałem grupy karbonylowej N-SEtGly; gradient: 1-60% B/A w 15’, LC-

ESI-IT-TOF-MS. 

 

Ryc. 87 Chromatogram LC-MS surowego produktu usuniętego z żywicy TG R RAM po reakcji prekursora 

tioestrowego Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 wspomaganej mikrofalowo z udziałem MESNa, 

imidazolu i TCEP w pH 2.  
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W kolejnym etapie została przeprowadzona ligacja biblioteki prekursorów peptydowych. 

Metoda ta pozwoli na otrzymywanie biblioteki tioestrów peptydowych, które następnie mogą 

reagować pośrednio lub bezpośrednio z peptydem N-cysteinylowym. Celem tych eksperymentów jest 

sprawdzenie uniwersalności metody w otrzymywaniu tioestrów wszystkich kanonicznych C-

końcowych aminokwasów. Prekursory zostały uwolnione z nośnika stałego, zmieszane i poddane 

reakcji z peptydem H-CKA-NH2 w obecności zewnętrznego tiolu MESNa oraz odczynnika 

redukującego DTT i inkubowana w Termomikserze w 40°C przy 300 rpm (Ryc. 88). Reakcja była 

monitorowana po 0,5 h, a także 3, 5 oraz 8 dniach. Ponieważ kształt chromatogramów HPLC 

(niezamieszczonych w pracy) nie uległ zmianie po więcej niż 5 dniach reakcji oznacza to, że reakcja 

zaszła w ciągu 3-5 dni. Na Ryc. 89 zamieściłam chromatogram LC-MS z wygenerowanymi 

chromatogramami dla wartości m/z odpowiadającym powstałym produktom ligacji: Ac-LYRAXCKA-

NH2. Zwielokrotnienie sygnałów przypisanych do analogów glutaminy oraz kwasu glutaminowego 

wynika ze zbyt małej różnicy mas monoizotopowych ich jonów [M+2H]2+, a także jonu analogu 

lizyny, co było nierozróżnialne przez program do obróbki danych ze względu na obecność 

nakładających się sygnałów izotopowych. Obecny jest także sygnał peptydu cysteinylowego H-CKA-

NH2, który występował w nadmiarze. Sprawdziłam również czy na chromatogramie obecne są sygnały 

nieprzereagowanych substratów, tioestrów MESNa oraz zhydrolizowanych tioestrów. Sygnały te były 

śladowe oprócz sygnału zhydrolizowanego tioestru analogu walinylowego oraz jego prekursora. Drugi 

najintensywniejszy sygnał odpowiadał analogowi treoninowemu, którego ligację można więc uznać za 

średnioefektywną (Ryc. 90). 

Wyniki pokazują, że udało się otrzymać produkty ligacji wszystkich prekursorów, jednak dla 

analogu z waliną reakcja była bardzo mało efektywna, co jest zgodne z danymi literaturowymi dla 

pozostałych opracowanych kryptotioestrów peptydowych omówionych w 4.6.2 i wynika ze zbyt dużej 

zawady sterycznej związanej z rozgałęzieniem na węglu β reszty waliny. Eksperyment pokazuje, że 

możliwa jest efektywna ligacja bibliotek peptydowych zawierających resztę N-2[tioetylo]glicyny. 

Wartości czasów retencji, a także obliczone i znalezione wartości m/z dla substratów i produktów tej 

oraz opisanej w kolejnym akapicie biblioteki peptydowej zamieściłam w Aneks 23. 

 

Ryc. 88 Schemat ligacji biblioteki prekursorów peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AA-HL z peptydem H-CKA-

NH2 w roztworze. 
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Ryc. 89 Analiza LC-MS mieszaniny poreakcyjnej po ligacji biblioteki prekursorów Ac-LYRAX-N-SEtGly-AA-HL 

z modelowym peptydem H-CKA-NH2 z udziałem 50 eq MESNa oraz 10 eq TCEP w pH 3 przez 5 dób 

w temperaturze 40°C, od góry: chromatogramy: BPC oraz XIC odpowiadające utworzonym produktom: Ac-

LYRAX-CKA-NH2, uśrednione widmo MS w zakresie 5-8,5’ oraz powiększony zakres widma masowego 

z zidentyfikowanymi sygnałami. 

 

 

Ryc. 90 Chromatogram LC-MS mieszaniny poreakcyjnej z zidentyfikowanymi XIC odpowiadającymi 

zhydrolizowanym tioestrom peptydowym. Najintensywniejsze sygnały odpowiadają hydrolizie analogu 

walinylowego oraz treoninowego. 
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Pozostała część prekursorów peptydowych została poddana ligacji na nośniku stałym 

z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM wspomaganej mikrofalowo. Mieszanina 

ligacyjna zawierała 50 eq MESNa oraz 10 eq TCEP w buforze cytrynianowym o pH 3 (Ryc. 91). 

 

 

Ryc. 91 Schemat ligacji biblioteki prekursorów peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 

z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM na nośniku stałym wspomaganej mikrofalowo oraz 

uwolnienia zligowanych peptydów w reakcji z TFA. 

Analiza LC-MS mieszaniny peptydylożywic po ligacji z cysteinylową peptydylożywicą H-

CKAY(tBu)-TentaGel R RAM, zamieściłam na Ryc. 92. Ilości poszczególnych prekursorów 

biblioteki peptydowej nie były ilościowe ze względu na różnice w wydajności sprzęgania różniących 

je aminokwasów. Ligacja nie zaszła w przypadku analogów zawierających w pozycji Xaa reszty: 

izoleucyny, proliny oraz asparaginy. Jest to więc zgodne z wynikami otrzymanymi dla opisanych 

w przeglądzie literaturowym kryptotioestrów ulegających przeniesieniu acylu. 
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Ryc. 92 Analiza LC-MS mieszaniny poreakcyjnej po ligacji biblioteki peptydylożywic Ac-LYRAX-N-SEtGly-

AAM-TentaGel NH2 z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM z pośrednią transtioestryfikacją z 50 eq 

MESNa oraz w obecności reduktora: 10 eq TCEP w pH 3 przez 10 h wspomaganej mikrofalowo (300 W, 65°C 

po uwolnieniu z nośnika stałego, od góry: chromatogramy: BPC oraz XIC odpowiadające utworzonym 

produktom: Ac-LYRAX-CKAY-NH2. 

Sprawdziłam też jak przebiegł proces uwalniania tioestrów peptydowych z omawianej 

biblioteki prekursorów. Na Ryc. 93 przedstawiłam analizę LC-MS roztworu po 10 h inkubacji 

peptydylożywic wraz z ogólnymi strukturami produktów. Na górnym chromatogramie zamieściłam 

XIC zidentyfikowanych tioestrów peptydowych z MESNa natomiast na środkowym XIC 

zhydrolizowanych tioestrów. Wśród tioestrów MESNa nie udało mi się zidentyfikować analogu 

z resztami izoleucyny, asparaginy oraz proliny. Oznacza to, że dla tych C-końcowych aminokwasów 

nie można otrzymać tioestrów według opracowanej metody, ani zastosować ich w NCL do utworzenia 

wiązania Xaa-Cys. Jest to więc jednocześnie ograniczenie opisanej metody cyklizacji – niemożliwe 

będzie otrzymanie cyklicznych peptydów, w których makrocyklizacja miałaby polegać na utworzeniu 

wiązania między Asn-Cys, Ile-Cys oraz Pro-Cys. Eksperyment ten wyjaśnia więc niepowodzenie 

syntezy SFTI-1 w kierunku I10C11 (omówionej w 6.5.6). Wśród ubocznych produktów 

zidentyfikowałam zhydrolizowane tioestry (środkowy chromatogram), natomiast w przypadku 

analogu z asparaginą doszło do utworzenia C-końcowego aspartiimidu, którego strukturę również 

zamieściłam. Jest to wynik zgodny z doniesieniami literaturowymi [259], który wyjaśnia dlaczego nie 

zachodzi transtioestryfikacja. Na reakcję tą szczególne podatna jest sekwencja Asn/Asp-Gly, a N-

2[tioetylo]glicyna jest analogiem Gly. Interesujące jest natomiast to, że dla analogu z kwasem 

asparaginowym doszło do ligacji, jednak sygnał zhydrolizowanego tioestru Ac-LYRAD-OH był 

najintensywniejszy wśród zidentyfikowanych produktów hydrolizy i jednocześnie kilkukrotnie 
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bardziej intensywny od odpowiadającego tioestru, co świadczy, że jego prekursor jest bardzo podatny 

na hydrolizę. Wśród produktów hydrolizy zidentyfikowałam również bardzo mało intensywny sygnał 

H-LYRAP-OH, co może świadczyć o bezpośredniej hydrolizie prekursora po przeniesieniu acylu 

w N-SEtGly. Na koniec przeanalizowałam więc filtrat pod kątem prekursorów uwolnionych w postaci: 

Ac-LYRAX-N-SEtGly-OH, który zaobserwowałam wcześniej w warunkach stosowania grzania 

mikrofalowego (podrozdział). Dolny chromatogram przedstawia XIC intensywniejszych 

zidentyfikowanych sygnałów. Wśród najintensywniejszych zidentyfikowałam właśnie analogi 

z resztami proliny oraz izoleucyny, co sugeruje, że ze względu na wysoką zawadę steryczną grupa 

tiolowa przereagowała z następującą po niej grupą karbonylową tworząc pośredni produkt 

sześcioczłonowy, analogicznie jak w przykładzie opisanym w poprzednim podrozdziale. Warto 

zauważyć podwojenie sygnałów na chromatogramie. Możliwe, że obecne są dwa izomery 

zaproponowanej struktury. 

 

Ryc. 93 Analiza LC-MS filtratu znad inkubowanej z 50 eq MESNa oraz 10 eq TCEP w pH 3 biblioteki 

prekursorów peptydowych: Ac-LYRAX-N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-

TentaGel R RAM, od góry: chromatogramy: BPC oraz XIC odpowiadające pośrednim tioestrom: Ac-LYRAX-

MESNa, chromatogramy: BPC i XIC odpowiadające produktom hydrolizy: Ac-LYRAX-OH; chromatogramy: 

BPC oraz XIC odpowiadające uwolnionym prekursorom w postaci Ac-LYRAS-N-SEtGly-OH. 
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6.4.2. Ligacja sekwencyjna w syntezie domeny transaktywacyjnej białka p53 (TAD[1-61]-

p53) 

W kolejnym etapie pracy chciałam sprawdzić zastosowanie opracowanej N-2[tioetylo]glicyny 

w ligacji sekwencyjnej trzech segmentów peptydowych na przykładzie syntezy domeny 

transaktywacyjnej białka p53 (TAD[1-61]-p53). Możliwość zastosowania tej metody w ligacji 

sekwencyjnej umożliwiłaby np. syntezę bardzo dużego cyklicznego peptydu lub białka poprzez 

połączenie dwóch segmentów peptydowych, a następnie ich makrocyklizację za pomocą NCL 

(podobnie jak na Ryc. 46 c1). Jak zostało omówione w 4.6.3, największym wyzwaniem ligacji 

sekwencyjnej jest ortogonalne blokowanie reszty cysteiny środkowego segmentu, a następnie 

usunięcie grupy ochronnej i kolejna ligacja. Przykładowo, w syntezie tioestru segmentu środkowego 

nie można użyć hydrazydu, ponieważ podczas jego tiolizy dochodzi również do odblokowania grupy 

tiazolidynowej. Strategię syntetyczną zamieściłam na Ryc. 94. Ligacja została przeprowadzona 

w kierunku C→N, a sekwencja: H-M1EEPQSDPSVEPPLSQETFSDLWKLLPENNVLSPLPSQAM 

DDLMLSPDDIEQWFTEDPGPD61-NH2 została zmodyfikowana w pozycjach oznaczonych 

pogrubioną czcionką i podzielona na trzy segmenty: 

1) H-M1EEPQSDPSVEPPLS15-MPA-L-NH2, oznaczony jako H-TAD[1-15]-MPA-L-NH2, 

gdzie MPA to merkaptopropionian przyłączony wiązaniem tioestrowym do reszty seryny,  

2) Thz16ETFSDLWKLLPENNVLSPLPS37-N-SEtGly-linker, oznaczony jako Thz-TAD[17-37]-

N-SEtGly-linker, gdzie w miejscu Gln16 została wprowadzona N-końcowa reszta cysteiny 

blokowana jako Thz. Otrzymana w końcowym etapie reszta cysteiny będzie mogła zostać 

przekształcona w pseudoglutaminę w reakcji z bromoacetamidem,  

3) H-C38AnLDDLnLLSPDDIEQWFTEDPGPD61-NH2, gdzie również zaszła modyfikacja 

w sekwencji i reszta Gln38 została zamieniona na N-końcową Cys, natomiast reszty Met40 

oraz Met44 na norleucynę (nL) – oznaczony jako TAD[38-61]-NH2, 

Konieczność modyfikacji w sekwencji wynikała z braku reszt cystein w TAD[1-61]-p53. 

W związku z tym laboratorium Torbeeva zsyntezowano analog [Cys16Cys38Nle40Nle44]TAD[1-61]-p53 

i zastosowało acetylację bromoacetamidem, otrzymując resztę pseudoglutaminy [276], więc również 

postanowiłam zastosować tę strategię. Ligacja w kierunku C→N jest prostsza w wykonaniu ponieważ 

nie wymaga wydzielenia produktu pośredniego i może być przeprowadzona w sposób 

jednoreaktorowy. Segmenty 1 oraz 3 zostały zsyntezowane w tym laboratorium. Segment 3 został 

zsyntezowany w sposób zautomatyzowany na aparacie CEM Liberty Blue wspomaganym 

mikrofalowo na żywicy polistyrenowej typu Rinka. Norleucyna jest izosterem metioniny i jej 

wprowadzenie miało na celu uniknięcie reakcji ubocznych z udziałem reszty metioniny, takich jak np. 

utlenienie. Segment 1 został zsyntezowany manualnie na żywicy polistyrenowej z linkerem MBHA – 

4-Metylobenzhydryloaminowym według strategii Boc-SPPS. Kwas 3-merkaptopropionowy został 

przyłączony do żywicy za resztą Leu, ze względu na trudności w bezpośrednim sprzęgnięciu tego 

kwasu do żywicy. Charakterystyka LC-UV-MS tych substratów została zamieszczona w Aneks 24. 

Syntezę segmentu 2 przeprowadziłam w sposób częściowo zautomatyzowany. Najpierw na 

nośniku stałym TentaGel R RAM zsyntezowałam sekwencję AAM, a następnie wbudowałam N-

2[tioetylo]glicynę w opisany wcześniej sposób. Sekwencję prekursora tioestru oprócz N-końcowej 

Thz przeprowadziłam w sposób zautomatyzowany na aparacie CEM Liberty Blue wspomaganym 

mikrofalowo. Na podstawie symulacji trudnych do zsyntezowania sekwencji wg Vagnera i wsp. [277] 

dla niektórych pozycji w sekwencji zastosowałam podwójne sprzęganie. Następnie wprowadziłam 

Boc-Thz-OH w sposób manualny. Dokładny opis i warunki syntezy zamieściłam w 8.13.6 i Aneks 25. 

Wydajność syntezy po oczyszczeniu prekursora wyniosła 12,6%  
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Ryc. 94 Schemat ideowy syntezy domeny transaktywacyjnej białka p53 poprzez ligację sekwencyjną trzech 

segmentów peptydowych w kierunku C→N z zastosowaniem N-SEtGly w segmencie środkowym i ortogonalnym 

blokowaniem resztą Thz. 

Otrzymany prekursor Thz-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 poddałam pierwszej próbie 

NCL z segmentem 3 TAD[38-61]-NH2 stosując 50 eq MESNa i 10 eq TCEP w buforze 

cytrynianowym o pH 3 z 6 M GdnHCl w 40°C. Przebieg transtioestryfikacji i ligacji monitorowałam 

co kilkanaście h za pomocą HPLC oraz LC-MS. Na Ryc. 95 zamieściłam ewolucję chromatogramów 

HPLC na początku reakcji, a także po upływie 17, 24 oraz 66 h oraz chromatogramy substratów 

(w dolnej części). Następowała koelucja tych segmentów co utrudniało przypisanie sygnałów. Na 

podstawie analizy LC-MS (nieprzedstawionej w pracy) zaobserwowałam, że dochodziło do utlenienia 

mostków disulfidowych, co blokowało ligację, więc codziennie dodawałam kolejne porcje TCEP. 

Wśród produktów ligacji zaobserwowałam głównie tioester MESNa segmentu 2: Thz-TAD[17-37]-

MESNa (Rt = 11,1’), a także deprotekcję Thz prowadzącą do powstania: Cys-TAD[17-37]-MESNa, 

który ulegał wewnątrzcząsteczkowej NCL do cyklo-TAD[16-37] (Rt = 10,5’). Wynik ten wskazuje 

więc, że przedstawionej strategii nie można stosować w środowisku kwasowym przez taki okres, który 

jest jednak konieczny do zajścia transtioestryfikacji. 

W kolejnym podejściu postanowiłam więc zmienić warunki i najpierw przeprowadziłam 

transtioestryfikację w roztworze z 50 eq MESNa i 50 eq TCEP w buforze cytrynianowym o pH 3 z 6 

M GdnHCl przez dwie doby w 40°C. Przebieg transtioestryfikacji i ligacji monitorowałam za pomocą 

LC-UV-MS. Na Ryc. 96 zamieściłam chromatogramy z jego przebiegu wraz z przypisanymi 

strukturami oraz wygenerowanymi dla zadanych m/z chromatogramami, a na Ryc. 97 widma masowe 

zidentyfikowanych produktów. Na chromatogramie 1) można zaobserwować dwa sygnały prekursora 

peptydowego przy Rt = 10,3 i 11,2’ o m/z 968,4770, oraz otrzymanego jego tioestru MESNa przy Rt = 



118 

 

11,3’ o m/z 880,0798. Obecność dwóch sygnałów odpowiadających prekursorowi z migracji acylu 

z atomu azotu na atom siarki w reszcie N-SEtGly, a krótszy czas retencji odpowiada tioestrowi. 

Zidentyfikowałam też uboczny produkt desulfuryzacji, która może zachodzić pod wpływem nadmiaru 

TCEP. Nie mogłam natomiast użyć DTT ze względu na przedstawioną na Ryc. 75 reakcję uboczną. 

Zwiększona ilość TCEP wynikała z tego, że w poprzedniej próbie 10 eq nie było wystarczające do 

utrzymania zredukowanych grup tiolowych na czas transtioestryfikacji. W kolejnym etapie do 

mieszaniny reakcyjnej dodałam 1 eq segmentu 3: TAD[38-61]-NH2 wraz z 50 eq MPPA, 50 eq TCEP 

i 50 eq imidazolu w buforze fosforanowym o pH 7,0 z 6 M GdnHCl i inkubowałam kolejne 72h 

w tych samych warunkach. Dodatek MPAA oraz imidazolu wynikał z tego, że w poprzedniej próbie 

z MESNa transtioestryfikacja i ligacja była mało efektywna, a MPAA tworzy aktywniejszy tioester, 

który jednak jest mniej stabilny, więc dodałam również imidazol, który może tworzyć pośredni amid 

(jak opisano w 4.7). Chromatogram 2) odpowiada początkowi reakcji. Sygnał 902,0765 przy 11,9’ 

odpowiada dodanemu segmentowi 3. Należy zwrócić uwagę, że od tego momentu nie obserwujemy 

już podwójnego sygnału segmentu 2. Może to więc świadczyć o tym, że w warunkach kwasowych 

obecne były formy przed oraz po migracji acylu, natomiast w warunkach obojętnych obserwujemy 

tylko formę amidu, ponieważ forma tioestru ulega natychmiastowej transtioestryfikacji w tych 

warunkach. Na tym etapie zachodzi już częściowa deprotekcja Thz do Cys o czym świadczy 

pojawienie się sygnału 964,8032 przy 10,5’. Na kolejnym chromatogramie 3) po upływie 72 h reakcji 

zidentyfikowałam mniej intensywny sygnał powstałego produktu liniowego Thz-TAD[17-37]-Cys-

TAD[39-61]-NH2 przy Rt = 10,7’ o m/z 1301,1706. Wśród produktów ubocznych zidentyfikowałam 

zhydrolizowany tioester Thz-TAD[17-37]-OH oraz zcyklizowany prekursor cyklo-Cys-TAD[17-37] 

o m/z = 828,7866 przy Rt = 11,5, co wynikło z odblokowania Thz. Zaszła więc 

wewnątrzcząsteczkowa natywna chemiczna ligacja. 

 
Ryc. 95 Chromatogramy HPLC ilustrujące przebieg NCL segmentu 2 oraz 3 fragmentu TAD-p53. Od dołu: 

chromatogramy substratów, chromatogram segmentów po zmieszaniu w mieszaninie ligacyjnej; chromatogramy 

zarejestrowane po 17, 22 oraz 66 h reakcji; gradient: 10-85% B/A w 15’, HPLC Shimadzu. 
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Ryc. 96 Monitorowanie przebiegu sekwencyjnej NCL za pomocą LC-MS, chromatogramy odpowiadające: 1) 

transtioestryfikacji segmentu 2 z MESNa po 41h w pH 3 w obecności TCEP, 2) początkowi ligacji z segmentem 3 

w pH 7.0 z dodatkiem MPAA, imidazolu oraz nowej porcji TCEP, 3) końcowi ligacji pierwszej po 72h, 4) 

odblokowaniu grupy tiazolidynowej w reakcji z MeONH2 przez 2h, 5) końcowi drugiej ligacji z segmentem 1; 10-

85% B/A w 15’, LC-ESI-IT-TOF-MS. 
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Ryc. 97 Widma masowe substratów i produktów ligacji sekwencyjnej segmentu 2 Thz-TAD[17-47]-N-SEtGly-

AAM-NH2 z segmentem 3 oraz 1: 1) segmentu 2 oraz jego tioestru Thz-TAD[17-47]-MESNa, 2) segmentu 3 Cys-

TAD[39-61]-NH2, 2a) rozkład izotopowy odpowiadający Cys-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2, 3) produktu 

ubocznej cyklizacji środkowego segmentu cyklo-Cys-TAD[17-37], 4) rozkład izotopowy produktu ligacji Thz-

TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2 oraz kolejnych niezidentyfikowanych sygnałów: 1304,4145 oraz 1314,6682, 

5) deprotekcji zligowanego segmentu 2 z 3 do Cys-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2, którego modyfikacji 

najprawdopodobniej odpowiadają wspomniane niezidentyfikowane sygnały; ESI-IT-TOF-MS. 
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Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodałam metoksyaminę w celu usunięcia grupy Thz 

i rozpoczęcia kolejnej ligacji. Na chromatogramie 4 możemy zaobserwować, że zaszło całkowite 

usunięcie grupy Thz ze względu na zanik sygnałów 968,8032 oraz 1301,1325. Zamiast tego sygnału 

pojawiły się natomiast sygnały wskazujące na zwiększenie masy odblokowanego segmentu o 25 Da 

(Ryc. 97 5). W kolejnym etapie do mieszaniny reakcyjnej dodałam 1 eq segmentu 1: H-TAD[1-15]-

MPA-L-NH2 wraz z kolejną porcją składników mieszaniny do NCL jak podczas pierwszej ligacji. 

Chromatogram 5) został zmierzony po 16 h reakcji. Wśród zaobserwowanych produktów 

zaobserwowałam więc głównie zcyklizowany segment 2, nieprzereagowany segment 3 oraz 

zhydrolizowany do TAD[1-16]-OH segment 1 przy 6,5’ o m/z = 812,4128. 

Na Ryc. 97 zamieszczone zostały widma masowe w wysokiej rozdzielczości oraz rozkłady 

izotopowe głównych produktów i substratów wraz z ich strukturami. Na widmie 1 opisane zostały 

sygnały Thz-TAD[17-47]-N-SEtGly-AAM-NH2 oraz jego tioestru Thz-TAD[17-47]-MESNa, na 2) 

segmentu 3 Cys-TAD[39-61]-NH2, w 2a) zamieściłam rozkład izotopowy odpowiadający deprotekcji 

segmentu 2 do Cys-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2, widmo 3) odpowiada produktowi ubocznej 

cyklizacji środkowego segmentu cyklo-Cys-TAD[17-37], widmo 4) przedstawia rozkład izotopowy 

sygnału produktu ligacji Thz-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2 oraz kolejnych 

niezidentyfikowanych sygnałów: 1304,4145 oraz 1314,6682, a widmo 5) zostało zarejestrowane po 

deprotekcji zligowanego segmentu 2 i 3 do H-Cys-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2, którego 

modyfikacji najprawdopodobniej odpowiadają wspomniane niezidentyfikowane sygnały, z których 

pierwszy jest większy o 25 jednostek a kolejny o 69 jednostek masy. 

 

 

Ryc. 98 Schemat ideowy syntezy domeny transaktywacyjnej białka p53 poprzez ligację sekwencyjną 

trzech segmentów peptydowych z zastosowaniem N-SEtGly w segmencie środkowym i ortogonalnym 

blokowaniem N-końcowej cysteiny grupą Fmoc. 
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Podsumowując, synteza według tej strategii okazała się mało efektywna ze względu na 

częściowe odblokowanie tiazolidyny w warunkach transtioestryfikacji segmentu 2 w pH kwaśnym już 

po 2 dobach bez udziału metoksyaminy. Stąd obserwowany był duży udział produktu cyklicznego. 

Metoda ta okazuje się więc atrakcyjna z punktu widzenia syntezy peptydów cyklicznych poprzez 

wewnątrzcząsteczkową ligację jednego prekursora peptydowego. W celu przeprowadzenia ligacji 

sekwencyjnej postanowiłam zmienić strategię poprzez zmianę blokowania N-końcowej cysteiny 

segmentu 2. Zamieniłam więc resztę Thz na Fmoc-Cys na podstawie ostatniej pracy Mandala i wsp. 

[278]. Schemat ideowy syntezy wg tej strategii zamieściłam na Ryc. 98. W metodzie tej po pierwszej 

ligacji usuwa się grupę Fmoc poprzez dodanie do mieszaniny reakcyjnej piperydyny do końcowego 

stężenia 20% i uzyskania pH 11. Po zobojętnieniu możliwe jest przeprowadzenie kolejnej ligacji bez 

konieczności separacji i oczyszczania. Zaletą tej metody, jest kwasolabilność grupy Fmoc, więc będzie 

ona kompatybilna z migracją acylu w środowisku kwaśnym w odróżnieniu od Thz. Do uprzednio 

zsyntezowanego automatycznie TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 sprzęgnęłam manualnie Fmoc-

Cys(Trt)-OH bez usuwania N-końcowej grupy Fmoc. Dokładny opis i warunki syntezy zamieściłam 

w 8.13.6 i w Aneks 25. Wydajność syntezy po oczyszczeniu prekursora wyniosła 14,0%. 

 
Ryc. 99 Chromatogramy HPLC ilustrujące przebieg NCL segmentu 2 oraz 3 fragmentu TAD-p53. Od dołu: 

chromatogramy substratów, chromatogram segmentów po zmieszaniu w mieszaninie ligacyjnej; chromatogramy 

zarejestrowane po 17, 22 oraz 66 h reakcji; gradient: 10-85% B/A w 15’, HPLC Shimadzu. 

W pierwszym podejściu otrzymany prekursor Fmoc-C-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 

poddałam NCL w taki sam sposób jak analog tiazolidynowy w warunkach kwaśnych z segmentem 3 

z 50 eq MESNa oraz 10 eq TCEP w buforze cytrynianowym o pH 3 z 6 M GdnHCl w 40°C. Przebieg 

transtioestryfikacji i ligacji monitorowałam co kilkanaście h za pomocą HPLC oraz LC-MS. Na Ryc. 

99 zamieściłam ewolucję chromatogramów HPLC na początku reakcji, a także po upływie 18, 24, 41, 

48 oraz 66 h. Dzięki braku koelucji mogłam przypisać sygnały i porównać ich intensywności. Na 

podstawie analizy LC-MS (nieprzedstawionej w pracy) zaobserwowałam również, że dochodziło do 

66 h

48 h

41 h

24 h

18 h

start

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 min

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

5500000

6000000

6500000

7000000

7500000

8000000

uV

TAD[17-37] N O

SH

SH

NH

O O

TAD[17-37]

SH

NH

O O

S
S

OOH

O

NH2
TAD[39-61]

SH

NH2

NH2

SH

NH
TAD[17-37]

TAD[39-61]

SH

NHO

O

25,35%

6,95%

29,43%

21,88%

4
2

.9
%

4
4

.8
%



123 

 

utlenienia mostków disulfidowych co blokowało ligację, więc codziennie dodawałam kolejne porcje 

TCEP. Najintensywniejszym produktem ligacji był zligowany Fmoc-C-TAD[17-37]-C-TAD[39-61]-

NH2, czyli Fmoc-C-TAD[17-61]-NH2 o Rt = 11,1’. Podobną intensywność wykazywał tioester 

MESNa segmentu 2: Fmoc-TAD[17-37]-MESNa (Rt = 13,9’). Wynik ten wskazuje więc, że 

przedstawiona strategia umożliwia ligację, która zachodzi dość wolno i aby kontynuować ligację 

sekwencyjną należy przerwać ją zanim zacznie dochodzić do degradacji reagujących peptydów i ich 

utlenienia. W kolejnym etapie do mieszaniny reakcyjnej dodałam piperydynę do końcowego stężenia 

20% i wyrównałam pH do wartości 11 i inkubowałam przez 15’. Po tym czasie zaszła jednak 

desulfuryzacja oraz deaminacja segmentów TAD (niepokazane). Na tym etapie musiałam więc 

przerwać syntezę, ponieważ zligowany segment bez grupy tiolowej nie będzie mógł zostać poddany 

kolejnej ligacji. Przeprowadziłam więc drugą próbę ligacji sekwencyjnej. 

W celu przyspieszenia szybkości ligacji, postanowiłam rozpocząć transtioestryfikację 

w warunkach kwasowych, a następnie przeprowadzić ligację w warunkach obojętnych. W tym celu 

segment 2 Fmoc-C-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 inkubowałam z 50 eq MESNa i 50 eq TCEP 

w buforze cytrynianowym o pH 3 z 6 M GdnHCl przez dwie doby w 40°C. Przebieg 

transtioestryfikacji i ligacji monitorowałam za pomocą LC-UV-MS. Na Ryc. 100 zamieściłam 

chromatogramy z jego przebiegu. Na chromatogramie 1) można zaobserwować sygnały prekursora 

peptydowego przy Rt = 10,0’ oraz 13,1’ o m/z 1038,3990, oraz otrzymanego jego tioestru MESNa 

(m/z = 950,1025, Rt = 14,0’). Zidentyfikowałam też uboczny produkt desulfuryzacji.  

W kolejnym etapie do mieszaniny reakcyjnej dodałam 1 eq segmentu 3: TAD[38-61]-NH2 

wraz z 50 eq MPPA, 50 eq TCEP i 50 eq imidazolu w buforze fosforanowym o pH 7,0 z 6 M GdnHCl 

i inkubowałam kolejne 72h w tych samych warunkach. Chromatogram 2) na Ryc. 100 odpowiada 

początkowi reakcji. Na kolejnym chromatogramie 3) po upływie 72 czasu reakcji zidentyfikowałam 

sygnał powstałego produktu Fmoc-C-TAD[17-37]-[38-61]-NH2 przy Rt = 13,5’, m/z = 1353,6869 

o intensywności ok. dwa razy mniejszej niż intensywność substratów. Następnie do mieszaniny 

reakcyjnej dodałam 20% PIP w celu usunięcia grupy Fmoc i rozpoczęcia kolejnej ligacji. Etap ten był 

najtrudniejszy, ponieważ przy wydłużeniu czasu reakcji powyżej kilku minut dochodziło do 

deaminacji oraz desulfuryzacji i zalecane było nieprzekraczanie 4 minut reakcji. Dodanie tej ilości 

piperydyny do mieszaniny reakcyjnej o pH 7 spowodowało gwałtowny wzrost pH do wartości ponad 

14, co mogło prowadzić do reakcji ubocznych do czasu wyrównania pH. Po dodaniu piperydyny 

trudne było zarejestrowanie chromatogramu LC-MS mimo poddania jej zakwaszeniu i ekstrakcji do 

fazy stałej z użyciem Omix C4. Przeszłam więc do kolejnego etapu, jakim było dodanie segmentu 

1 H-TAD[1-15]-MPA-L-NH2 oraz pozostałych składników mieszaniny ligacyjnej (MPAA, imidazolu 

i TCEP w pH 7,0) i poddałam analizie LC-MS. Na chromatogramie 4) możemy zaobserwować 

całkowite usunięcie grupy Fmoc o czym świadczy zanik sygnału 1353,1633 oraz pojawienie się przy 

Rt = 8,5’ sygnału 1298,1091 odpowiadającego H-C-TAD[17-37]-[38-61]-NH2. Zaobserwowałam 

również sygnały odpowiadające usunięciu grupy Fmoc z prekursora C-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-

NH2 (Rt = 7,2’ m/z = 964,8027) i jego hydrolizie do H-C-TAD[17-37]-OH (Rt = 6,9’ m/z = 

1252,1271). Ostatni chromatogram 5) zarejestrowałam po 16 h reakcji. Nie udało mi się 

zidentyfikować produktu ligacji sekwencyjnej. Wśród zaobserwowanych nowych produktów 

zidentyfikowałam sygnał produktu ligacji segmentu 2 ze zhydrolizowanym segmentem 3: H-TAD[1-

15]-TAD[17-37]-OH. Zaobserwowałam również dodatkowe sygnały, które mogą świadczyć o zajściu 

reakcji ubocznych peptydów inkubowanych przez tak długi czas oraz postępującej hydrolizy z racji 

wystąpienia sygnałów odpowiadających masom cząsteczkowym kilka razy mniejszym od mas 

wyjściowych segmentów. 

Na Ryc. 101 zamieszczone zostały widma masowe w wysokiej rozdzielczości oraz rozkłady 

izotopowe głównych produktów i substratów wraz z ich strukturami. Na widmie 1 zaprezentowałam 

sygnał Fmoc-C-TAD[17-47]-N-SEtGly-AAM-NH2, na widmie 2) sygnał jego tioestru Fmoc-C-

TAD[17-47]-MESNa, na 3 produktu ligacji Fmoc-C-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2, wraz 

z powiększonym i symulowanym rozkładem izotopowym. Widmo 4) odpowiada deprotekcji Fmoc do 

H-C-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2, a widmo 5) ubocznej ligacji segmentu 1 i 2 do H-Cys-

TAD[1-15]-Cys-TAD[17-37]-NH2. 
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Ryc. 100 Monitorowanie przebiegu sekwencyjnej NCL za pomocą LC-MS, chromatogramy odpowiadające: 1) 

transtioestryfikacji segmentu 2 z MESNa po 41h w pH 3 w obecności TCEP, 2) początkowi ligacji z segmentem 3 

w pH 7.0 z dodatkiem MPAA, imidazolu oraz nowej porcji TCEP, 3) końcowi ligacji pierwszej po 72h, 4) 

odblokowaniu Fmoc w reakcji z piperydyną przez 2’ i rozpoczęciu drugiej ligacji z segmentem 1 5) końcowi 

drugiej ligacji z segmentem 1; 10-85% B/A w 15’, LC-ESI-IT-TOF-MS. 
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Ryc. 101 Widma masowe i rozkłady izotopowe substratów i produktów ligacji sekwencyjnej segmentu 2 Fmoc-C-

TAD[17-47]-N-SEtGly-AAM-NH2 z segmentem 3 oraz 1: 1) widmo segmentu 2 2) widmo tioestru Thz-TAD[17-

47]-MESNa, 3) widmo produktu ligacji: Fmoc-C-TAD[17-37]-Cys-TAD[39-61]-NH2 wraz z zamieszczonym 
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poniżej rozkładem izotopowym odpowiadającym temu związkowi oraz rozkładem symulowanym dla 

C248H363N53O79S2
4+ obliczonym wg [279] 4) widmo deprotekcji zligowanego segmentu 2 z 3 do Cys-TAD[17-37]-

Cys-TAD[39-61]-NH2, 5) widmo produktu ubocznej ligacji segmentu 1 oraz zhydrolizowanego segmentu 2: H-

TAD[1-15]-Cys-TAD[17-37]-OH; ESI-IT-TOF-MS. 

Mimo długiego czasu poszczególnych etapów reakcji obserwujemy bardzo wolną konwersję 

substratów do produktów. Pierwszy etap ligacji oraz deprotekcja Fmoc zakończyły się powodzeniem. 

Opracowana metoda może więc służyć do liniowej ligacji dużych segmentów peptydowych. Z racji 

występowania w mieszaninie nieprzereagowanych substratów zaobserwowałam produkty uboczne 

związane np. z ligacją segmentu 1 z 2, ponieważ to pierwszy etap ligacji był najmniej efektywny 

i najwolniejszy. Możliwe więc, że opracowana metoda będzie bardziej efektywna w makrocyklizacji 

peptydów niż ich liniowej ligacji. Możliwe również, że efektywniejsza byłaby natomiast ligacja 

niejednoreaktorowa, w której najpierw wydzieliłabym produkt pierwszej ligacji, a następnie poddała 

kolejnej ligacji. Zastosowanie innych grup blokujących w środkowym segmencie mogłoby pozwolić 

uniknąć reakcji ubocznych. 

6.5. Jednoreaktorowa synteza peptydów cyklicznych 

Na postawie wyników otrzymanych dla modelowych prekursorów peptydowych opisanych 

w poprzednich rozdziałach, opracowałam procedurę jednoreaktorowej cyklizacji peptydów połączonej 

z ortogonalnym uwolnieniem z nośnika stałego. Cyklizacje prowadziłam jednoetapowo (w środowisku 

kwaśnym z udziałem tiolu zewnętrznego) lub dwuetapowo w przypadku niskiej wydajności cyklizacji 

(najpierw w środowisku kwaśnym, a następnie lekko zasadowym z dodatkiem lub bez bardziej 

reaktywnego tiolu zewnętrznego). Cyklizacja była prowadzona na odblokowanych prekursorach 

peptydowych przyłączonych do nośnika stałego o ogólnej sekwencji: peptyd-N-SEtGly-AAM-

TentaGel NH2. Prekursor ten był poddawany transtioestryfikacji z 50 eq MESNa w buforze 

cytrynianowym o pH 3 w obecności lub bez odczynnika redukującego. Jeśli był obecny drugi etap, to 

polegał on na dodaniu 50 eq MPAA oraz odczynnika redukującego (DTT lub TCEP) w buforze 

fosforanowym o pH 7,4 lub samego buforu z odczynnikiem redukującym i wyrównaniu wartości pH 

do 7,4. Próbki były poddawane ekstrakcji do fazy stałej i analizowane za pomocą LC-UV-MS. Na 

koniec zostały one oczyszczone za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub 

chromatografii flash i wyznaczona została wydajność syntezy. 

6.5.1. Synteza modelowego cykloheksapeptydu cyklo-CFGPKA. 

Cyklo-CFGPKA był pierwszym badanym w tej rozprawie peptydem do opracowania nowej 

metody cyklizacji peptydów. Jego sekwencję zaprojektowałam tak, aby w łatwy sposób ulegał 

cyklizacji. Dlatego też zbudowany jest z sześciu reszt aminokwasowych, a motyw Gly-Pro ma 

indukować β-zgięcie prowadzące do wygięcia łańcucha peptydowego w celu ułatwienia cyklizacji. 

Jako prekursor peptydowy wybrałam sekwencję H-CFGPKA-N-SEtGly-linker-TentaGel, więc do 

makrocyklizacji dojdzie poprzez natywną chemiczną ligację między resztami Ala-Cys. Wybrałam Ala 

do utworzenia C-końcowego tioestru z racji, że jest to najbardziej podstawowy aminokwas, stąd 

stosuje się go np. w screeningu alaninowym. Obecność reszty lizyny ułatwi jonizację 

w eksperymencie ESI-MS, w dodatku będzie miała jedyną wolną pierwszorzędową grupę aminową 

w całym peptydzie. Reszta fenyloalaniny zwiększy natomiast jego hydrofobowość. 
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Ryc. 102 Schemat jednoreaktorowej transtioestryfikacji prekursora H-CFGPKA-N-SEtGly-linker-TentaGel 

w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego. 

Zsyntezowany na nośniku stałym prekursor peptydu po usunięciu grup blokujących 

i neutralizacji peptydylożywicy poddałam reakcji z 50 eq MESNa przez jedną dobę w buforze o pH 3 

w 40ºC (Ryc. 102) po czym przeprowadziłam ekstrakcję do fazy stałej i poddałam analizie. Jako 

główny sygnał na zmierzonym widmie ESI-MS (Ryc. 103 – góra) zidentyfikowałam utworzony 

tioester H-CFGPKA-MESNa o m/z 746,2323. Wśród mniej intensywnych sygnałów zidentyfikowałam 

końcowy cykliczny peptyd: cyklo-CFGPKA o m/z 604,2821 oraz produkt hydrolizy tioestru: H-

CFGPKA-OH o m/z 622,2787. Tioester pośredni inkubowałam więc nadal w wodzie w temperaturze 

pokojowej i analizowałam za pomocą HPLC (Ryc. 103 – dół). Po 5 dniach inkubacji sygnał 

cyklicznego produktu o Rt = 29’ był dwa razy bardziej intensywny od pośredniego tioestru (Rt = 24’). 

Po 12 dniach doszło do zaniku tioestru, a zwiększenia sygnału produktu hydrolizy: liniowego H-

CFGPKA-OH (Rt = 26,0). Stosunek sygnałów produktu liniowego oraz cyklicznego wynosi ok. 1:2. 

Grupy tiolowe reszt cystein zaczęły ulegać utlenieniu tworząc międzycząsteczkowe mostki 

disulfidowe i przy Rt = 38,8’ można zaobserwować sygnał homodetycznego dimeru (cyklo-

CFGPKA)2S-S. Eksperyment ten pokazał, że możliwa jest jednoreaktorowa transtioestryfikacja 

prowadząca do uwolnienia tioestru peptydowego z nośnika stałego oraz następująca po niej 

wewnątrzcząsteczkowa natywna chemiczna ligacja skutkująca cyklizacją. Problemem jest natomiast 

uboczna hydroliza tioestru, dlatego w kolejnym etapie zmieniłam warunki inkubacji tioestru, 

zwiększając pH do 7,4 i dodając kolejną porcję odczynnika redukującego (Ryc. 104).  
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Ryc. 103 Analiza ESI-MS mieszaniny poreakcyjnej po transtioestryfikacji H-CFGPKA-N-SEtGly-linker-

TentaGel z MESNa (góra), ESI-FT-ICR-MS. Chromatogramy HPLC tioestru H-CFGPKA-MESNa po inkubacji 

przez określony czas w H20, rt i porównanie z chromatogramem oczyszczonego cyklo-CFGPKA, (dół), gradient 

0-80% B/A, Thermo instrument. 

 

Po ekstrakcji do fazy stałej poddałam mieszaninę analizie LC-ESI-MS (Ryc. 105), która 

wskazuje, że zaszła ilościowa konwersja substratu do cyklicznego produktu: cyklo-CFGPKA (Rt = 

6,6’). Wśród mniej intensywnych sygnałów zidentyfikowałam homodimer cyklopeptydu 

z międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym oraz heterodimer cyklopeptydu z MESNa 

z mostkiem S-S. Analiza fragmentacyjna prekursora peptydowego, tioestru z MESNa oraz końcowego 

peptydu cyklicznego zostały zamieszczone i opisane w Aneks 27 oraz Aneks 28. 
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Ryc. 104 Schemat wewnątrzcząsteczkowej natywnej chemicznej ligacji tioestru H-CFGPKA-MESNa 

w warunkach sprzyjających cyklizacji w pH 7,4 w 40ºC przez 24 h z dodatkiem odczynnika redukującego oraz 

podczas inkubacji w wodzie w temperaturze pokojowej prowadzącej do otrzymania zarówno produktu hydrolizy 

tioestru H-CFGPKA-OH jak i produktu cyklizacji w stosunku 1:2. 

 

Ryc. 105 Widmo MS (góra) oraz chromatogram LC-MS (dół) mieszaniny poreakcyjnej po 

wewnątrzcząsteczkowej NCL H-CFGPKA-MESNa w pH 7,4 przez 24 h z wygenerowanymi chromatogramami 

odpowiadającymi zadanym wartościom m/z, 5-65% B/A, 15’, LC-ESI-IT-TOF. 

Na podstawie otrzymanych wyników opracowałam więc procedurę jednoreaktorowego 

uwolnienia z nośnika stałego poprzez transtioestryfikację z natywną chemiczną ligacją prowadzącą do 

cyklizacji prekursorów peptydowych z resztą N-2[tioetylo]glicyny w wyniku tandemowego 

przeniesienia acylu z atomu azotu na atom siarki. Pierwszy etap polega na inkubacji peptydylożywicy 

z usuniętymi grupami blokującymi z 50-krotnym nadmiarem MESNa i 10-krotnym nadmiarem 

odczynnika redukującego w buforze cytrynianowym o pH 3 do uzyskania 3 mM końcowego stężenia 

peptydu w 40ºC przez dwie doby. Po tym czasie do naczynia reakcyjnego następuje dodanie takiej 

samej objętości buforu fosforanowego z odczynnikiem redukującym i wyrównanie pH do wartości 7,4 

(Ryc. 106). Mieszanina reakcyjna inkubowana jest przez kolejną dobę w tych samych warunkach. Jest 

to więc skrócona procedura Tama i wsp., którzy w drugim etapie tworzyli pośredni tioester z kwasem 

4-merkaptofenylooctowym. Według otrzymanych przeze mnie wyników dla tego peptydu nie było 

konieczne przeprowadzenie drugiej transtioestryfikacji, a jedynie zmiana pH. 
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Ryc. 106 Schemat zoptymalizowanej procedury jednoreaktorowej cyklizacji prekursora H-CFGPKA-N-SEtGly-

linker-TentaGel w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego. 

Analizę LC-UV-MS jednoreaktorowej cyklizacji z zastosowaniem opracowanej procedury 

zamieściłam na Ryc. 107. Na chromatogramach LC-UV dla surowego i oczyszczonego produktu jak 

i chromatogramie LC-MS dominuje jeden dominujący sygnał odpowiadający zsyntezowanemu cyklo-

CFGPKA (Rt = 6,6’ według LC-UV) o wartości m/z 604,2903. Porównując chromatogramy LC-UV 

uwagę zwraca przesunięcie głównego sygnału. Wynika ono z tego, że próbka po ekstrakcji do fazy 

stałej uległa szybkiemu utlenieniu grup tiolowych i powstaje homodimer (cyklo-CFGPKA)2S-S. o Rt = 

7,2. Natomiast różnica czasów retencji między chromatogramami LC-UV i LC-MS wynika z czasu 

martwego 0,5’, wynikającego z przepływu próbki z detektora UV do detektora MS. 

Peptyd został zsyntezowany z zadowalającą wydajnością cyklizacji i oczyszczania (25,8%) 

i czystością 90,0%, dlatego też opracowaną procedurę zastosowałam jako procedurę wyjściową 

w cyklizacji pozostałych peptydów.  

 

Ryc. 107 Analiza LC-UV-MS jednoreaktorowej cyklizacji prowadzącej do otrzymania cyklo-CFGPKA, od góry: 

chromatogram LC-UV surowej mieszaniny poreakcyjnej po ekstrakcji do fazy stałej, chromatogram LC-UV 

oczyszczonego cykloheksapeptydu, chromatogram LC-MS oczyszczonego peptydu z zamieszczona strukturą i XIC 

odpowiadającymi [M+H]+ oraz [M+Na]+; uśrednione widmo masowe dla zakresu 7,2-7,5’ według LC-MS 

z powiększonym rozkładem izotopowym sygnału 604,2903); gradient 5-65% B/A w 15 min, LC-ESI-IT-TOF-MS. 
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Ryc 107 cd. 

 

6.5.2. Synteza biblioteki cyklicznych oligopeptydów o różnej długości łańcucha. 

Do syntezy modelowych cyklicznych oligopeptydów zastosowałam modelową sekwencję 

LYRAG, wprowadzając na N-końcu resztę cysteiny w celu umożliwienia cyklizacji. Ze względu na 

obecność C-końcowej glicyny, będę mogła osiągnąć wysoką wydajność sprzęgania jej do N-SEtGly 

(Ryc. 108). Sekwencję tą wykorzystałam do syntezy prekursorów peptydowych na linkerze N-SEtGly-

AAM-TentaGel MB NH2, skracając ją do 3 reszt aminokwasowych: CYG, 4 reszt – CLYG, 5 reszt: 

CLYRG, pozostawiając CLYRAG oraz wydłużając o jedną resztę alaniny do CLYRAAG. Cyklizacja 

została przeprowadzona w sposób jednoreaktorowy na nośniku stałym. Dla dłuższych prekursorów 

zastosowałam te samo standardowe warunki do NCL, natomiast dla dwóch najkrótszych sekwencji 

zastosowałam 10-krotnie rozcieńczenie do 0,3 mM w celu uniknięcia cyklodimeryzacji. Pierwszy etap 

reakcji polegał na inkubacji z 50 eq MESNa oraz 10 eq DTT w buforze o pH 3 przez dobę, a następnie 

zwiększenia pH do 7,4 i inkubacji przez kolejną dobę w celu przereagowania pozostałości tioestru. 

Etap neutralizacji jest kluczowy, ponieważ w przypadku przekroczenia wartości pH powyżej 7,6 

obserwuje się hydrolizę tioestru. Zastosowane zostało dwukrotne dodanie porcji mieszaniny do NCL. 

 

 

Ryc. 108 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji peptydów z jednoczesnym uwolnieniem z nośnika stałego na 

podstawie CLYRAG-N-SEtGly prowadzącej do otrzymania cyklicznego peptydu cyklo-CLYRAG. 
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W Tabela 16 zamieściłam podsumowanie tych syntez. Cyklizacja pierwszego w tabeli 

prekursora doprowadziła do otrzymania cyklodimeru będącego cykloheksapeptydem, którego nie 

udało się wyizolować (Aneks 29). Dimeryzacja jest wynikiem spodziewanym ze względu na wysoką 

zawadę steryczną, która uniemożliwia otrzymanie cyklicznych tripeptydów. Jeśli chodzi natomiast 

o wydłużony o jedną resztę aminokwasową prekursor peptydowy nr 2, udało się otrzymać 

monocykliczny CLYG, bez dimeryzacji, jednak tego peptydu również nie udało się wyizolować, 

ponieważ eluował w czasie martwym. Problemem mogło być wysokie rozcieńczenie, ponieważ 

zwiększyło to 10-krotnie stosunek soli do peptydu. Do oczyszczania wykorzystana została 

chromatografia flash. Analiza LC-UV-MS dla mieszaniny po cyklizacji tego peptydu została 

przedstawiona w Aneks 29.  

Wydajność uwalniania z nośnika stałego została obliczona w oparciu o absorpcję reszty 

tyrozyny na podstawie wyznaczonej krzywej kalibracyjnej (opis w 8.5.3) na spektrofotometrze UV-

vis. Wydajność syntezy peptydu cyklicznego była liczona na podstawie masy otrzymanego 

oczyszczonego peptydu w stosunku do obsadzenia teoretycznego nośnika stałego, natomiast 

wydajność cyklizacji była liczona w stosunku do zmierzonego końcowego obsadzenia prekursora 

peptydowego, które było mierzone na podstawie absorbancji UV-vis uwalnianej z N-końcowej 

cysteiny grupy Fmoc. Wyniki te są porównywalne dla zsyntezowanych cyklooligopeptydów 

i końcowe wydajności są na poziomie 7-13% z tendencją do wzrostu udziału formy cyklicznej nad 

liniową dla dłuższej sekwencji. Udział zhydrolizowanego analogu rośnie natomiast ze skracaniem 

łańcucha peptydowego. Dla badanej sekwencji łatwiejsze było więc uzyskanie cyklizacji przy 

dłuższych sekwencjach, a trudniejsze dla krótszych. W peptydach tych reszta glicyny umożliwiała 

korzystne dla cyklizacji β-zgięcie, ale możliwe, że obecność reszty proliny ułatwiłaby je bardziej, co 

będzie przedmiotem kolejnych badań. Interesujące jest natomiast to, że dzięki zastosowaniu 

wysokiego rozcieńczenia możliwe było otrzymanie cyklotetrapeptydu z uniknięciem dimeryzacji. Dla 

peptydów 3, 4 oraz 5 oprócz cyklicznego monomeru otrzymałam również cyklodimer, co wskazuje na 

to, że zastosowane stężenie było zbyt wysokie. 

Tabela 16 Podsumowanie cyklizacji biblioteki oligopeptydów cysteinylowych, b.d. – brak danych 

 

Analiza chromatograficzna po ligacji prekursora peptydowego CLYRG-N-SEtGly-linker-

TentaGel (nr 3) została przedstawiona na Ryc. 109. Na chromatogramie LC-UV w górnej części 

Nr Sekwencja 
Powodzenie 

cyklizacji 

Powodzenie 

oczyszczania 

wyd. 

uwalniania 

wyd. 

cyklizacji 

wyd. peptydu 

cyklicznego 
wyd. hydrolizy 

1 

CYG-N-

SEtGly-linker-

TentaGel 

- (cyklo-

dimeryzacja) 

- (elucja w 

czasie 

martwym) 

b.d. b.d. b.d. 
nie 

zaobserwowano 

2 

CLYG-N-

SEtGly-linker-

TentaGel 

+ 

- (elucja w 

czasie 

martwym) 

b.d. b.d. b.d. 
nie 

zaobserwowano 

3 

CLYRG-N-

SEtGly-linker-

TentaGel 

+ + 22,4% 11,0% 
0,78 mg 

(7,15%) 

7,53 mg 

(67,0%) 

4 

CLYRAG-N-

SEtGly-linker-

TentaGel 

+ + 34,7% 19,0% 
1,33 mg 

(10,9%) 

4,72 mg 

(37,6%) 

5 

CLYRAAG-N-

SEtGly-linker-

TentaGel 

+ + 24,0% 20,7% 
1,78 mg 

(13,2%) 

4,65 mg 

(33,6%) 



133 

 

występują trzy sygnały odpowiadające powstałym produktom peptydowym. Zidentyfikowałam je na 

przedstawionym poniżej chromatogramie LC-MS generując chromatogramy dla zadanych wartości 

m/z i przedstawiłam uśrednione widma masowe dla zaznaczonych zakresów. Sygnałowi I przy 5,5’ na 

chromatogramach LC-UV-MS odpowiada więc monocykliczny CLYRG (wartość m/z 297,1459 

odpowiada jonowi [M+2H]2+ a 593,2863 jonowi [M+H]+). Na załączonym w tym zakresie widmie 

masowym zidentyfikowałam również mniej intensywny sygnał 611,2964, który odpowiada 

zhydrolizowanemu H-CLYRG-OH. Sygnałowi II przy 6,1’ odpowiada pośredni tioester H-CLYRG-

MESNa (wartość m/z 364,6648 odpowiada jonowi [M+2H]2+ a 735,2610 jonowi [M+H]+). Sygnałowi 

III, który jest natomiast najintensywniejszy na chromatogramie LC-UV przy 272 nm odpowiada 

cyklodimer CLYRGCLYRG. Oznacza to więc, że w tym wypadku zastosowane stężenie 3 mM jest za 

wysokie i prowadzi do częściowej cyklodimeryzacji, która nie zaszła dla peptydu o nr 2, mimo że był 

krótszy, ale zastosowane tam stężenie wyniosło 0,3 mM. 

 

Ryc. 109 Analiza poreakcyjna po pierwszym etapie cyklizacji CLYRG-N-SEtGly-linker na żywicy, od góry: 

chromatogram LC-UV, chromatogram LC-MS sygnału podstawowego w wygenerowanymi chromatogramami 

dla zadanych wartości m/z oraz uśrednione widma masowe dla zaznaczonych przedziałów ze strukturami 

zidentyfikowanych produktów. 

Analiza chromatograficzna po ligacji prekursora peptydowego H-CLYRAG-N-SEtGly-linker-

TentaGel (nr 4) została przedstawiona na Ryc. 110. Na chromatogramie LC-UV w górnej części 

występują cztery sygnały odpowiadające powstałym produktom peptydowym. Zidentyfikowałam je na 

przedstawionym poniżej chromatogramie LC-MS, generując chromatogramy dla zadanych wartości 

m/z i przedstawiłam uśrednione widma masowe dla zaznaczonych zakresów. Sygnałowi I przy 5,5’ na 

chromatogramach LC-UV-MS odpowiada więc produkt hydrolizy: H-CLYRAG-OH (wartość m/z 

341,6704 odpowiada jonowi [M+2H]2+). Sygnałowi II przy 6,1’ odpowiada pośredni tioester H-

CLYRAG-MESNa (wartość m/z 806,2964 odpowiada jonowi [M+H]+). Sygnałowi III, który jest 

Inten. (x100,000)

0.0

0.5

1.0
mAU (x100)

272nm,1nm (1.00)

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0.0

0.5

1.0

mAU (x1,000)

220nm,1nm (1.00)

[M+Na]+: 215.01622 Da

OH

OHO

OH
O

OH

O

min
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

(x10,000,000)

215.0155 (1.00)

297.1459 (1.00)

611.2969 (1.00)

735.2612 (1.00)
747.2986 (1.00)

593.2863 (1.00)

BPC (1.20)

I

I

III

III

II

[M+H]+: 593.2864 Da

250 300 350 400 450 500 550 600 650 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Inten.(x1,000,000)

297.1459(2)

306.1506(2)

593.2863(1)
274.1444(2) 611.2964(1)

395.2042(1) 452.2077(1) 632.2523(1)

[M+2H]2+

[M+H]+
592.5 595.0 m/z

593.2863(1)

594.2892(1)

595.2889(1)

O

NH

O
NH

OH

NH

O
NH

NH2

NH

NH

O

NH

SH
O

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 m/z
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Inten. (x100,000)

593.2866(1)

465.0744(1)392.6963(2)
686.2997 875.2198(1)

[M+2H]2+

593.0 594.0 595.0 596.0 m/z

593.2866(1)

593.7868

594.2875(1)

594.7891

595.2896(1)

[M+2H]2+: 593.2864 Da

Tyr
Arg

Gly

Cys
Leu Tyr

Arg

Gly

Cys
Leu

II

200 300 400 500 600 700 800 m/z
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0 735.2610(1)

364.6648(2)

263.7310(3)

395.0948(2)

512.2287(1)
310.1240(1)

189.1047(1)
217.0989(1) 742.3356(1)

[M+H]+

[M+2H]2+

[M+H]+: 735.2622 Da

O

NH

O

NH
OH

NH

O

NH

NH2

NH
NH

O

SH

O

NH2

S
S

O

OH

O



134 

 

natomiast najintensywniejszy na chromatogramie LC-UV przy 272 nm odpowiada tioester H-

CLYRAG-CLYRAG-MESNa, który jest tioestrem pośrednim prowadzącym do cyklodimeryzacji. 

Sygnałowi IV odpowiada właściwy produkt syntezy: cyklo-CLYRAG jednak analizując jego rozkład 

izotopowy można dostrzec, że koeluuje z nim cyklodimer CLYRAGCLYRAG. W tej syntezie nie 

udało się więc uniknąć cyklodimeryzacji i następowała częściowa hydroliza pośredniego tioestru. 

Analiza chromatograficzna oczyszczonego peptydu wskazuje na częściowe zanieczyszczenie 

monomeru cyklodimerem. (Aneks 30). 

 

Ryc. 110 Analiza poreakcyjna po pierwszym etapie cyklizacji H-CLYRAG-N-SEtGly-linker na żywicy, od góry: 

chromatogram LC-UV, chromatogram LC-MS sygnału podstawowego w wygenerowanymi chromatogramami 

dla zadanych wartości m/z oraz uśrednione widma masowe dla zaznaczonych przedziałów ze wzorami 

zidentyfikowanych produktów i sygnałami izotopowymi. 

W wyniku oczyszczania za pomocą preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

nie udało się oddzielić cyklicznego monomeru CLYRAG (Rt = 8,3’) od cyklodimeru 

CLYRAGCLYRAG (Rt = 8,4’) (Ryc. 111), stąd podana poprzednio wydajność cyklizacji dotyczy 

mieszaniny tych peptydów cyklicznych. 
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Ryc. 111 Chromatogram LC-MS oczyszczonego peptydu po makrocyklizacji CLYRAG-N-SEtGly-linker-

TentaGel. Doszło do koelucji właściwego cyklo-CLYRAG z cyklodimerem CLYRAGCLYRAG. 

 

Ryc. 112 Chromatogram LC-MS oczyszczonego peptydu po makrocyklizacji H-CLYRAG-N-SEtGly-linker-

TentaGel. Doszło do koelucji właściwego cyklo-CLYRAG z cyklodimerem CLYRAGCLYRAG. 

 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

(x1,000,000)

414.8847 (1.00)

453.8919 (1.00)

664.3209 (1.00)

TIC

664.0 665.0 666.0 667.0 m/z

664.3213(1)

665.3253(1)

666.3242(1)

667.3230(1)

663.0 664.0 665.0 666.0 667.0m/z

664.8226(1)

665.8236(1)663.3135(2)

663.8158(2)
665.3128(4)664.3087(2) 666.8232(1)

cykloCLYRAG cyklodimer

cyklodimer 

mostkiem S-S

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0.0

1.0

mAU (x1,000)

220nm,1nm (1.00)

0.0

0.5

1.0

mAU (x100)

272nm,1nm (1.00)

I

II

III

IV

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Inten.(x1,000,000)

735.3601(2)

258.4395(3)
806.3524(1)195.0871 359.1792(2)

IV

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 m/z
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

Inten.(x1,000,000)

377.1902(2)

753.3709(1)

537.2781(1)339.6735(2)189.1052(1) 774.3267(1)
325.6771(2)

H-CLYRAAG-OH

[M+H]+

[M+H]+

[M+2H]2+

753.0 754.0 755.0 756.0 757.0

753.3709(1)

754.3745(1)

755.3726(1)

[M+H]+: 753.3712 Da

I

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

(x1,000,000)

889.3736 (1.00)

877.3371 (1.00)
753.3712 (1.00)

735.3601 (1.00)

BPC (1.00)

I

III

II

IV

735.0 736.0 737.0 738.0

735.3604(2)

735.8619(2)

736.3630(2)

736.8622(2)

737.3633(2)

cyklodimer

735.0 736.0 737.0 738.0 739.0

735.3597(1)

736.3634(1)

737.3629(1)
738.3644(1)

cykloCLYRAAG

O
NH

O

NH

OH

NH

O

NH

NH2

NH

O

NH
O

NH

O

NHO

NH

SH

[M+H]+: 735.3607 Da

min

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 10001050 m/z
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Inten. (x1,000,000)

445.1909(1)

359.1791(2)

889.3746(1)436.1862(2) 735.3598(1)

345.1814(2) 673.2801(1)

[M+2H]2+

[M+H]+

II H-CLYRAAG-DTT

[M+H]+: 889.372875 Da

889.000 890.250 891.250 892.250 893.250

889.3751(1)

890.3770(1)

891.3727(1)

III

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Inten. (x100,000)

435.7024(1)

877.3374(1)

243.0467(1)

399.1323175.0533 678.3386(1)
506.7390(2)

607.3001

[M+H]+

[M+2H]2+

H-CLYRAAG-MESNa

[M+H]+: 877.336489 Da

876.5877.5878.5879.5880.5881.5

877.3374(1)

878.3382(1)

879.3364(1)

880.3372(1)



136 

 

Analiza chromatograficzna po ligacji prekursora peptydowego H-CLYRAAG-N-SEtGly-linker-

TentaGel (nr 5) została przedstawiona na Ryc. 112. Na chromatogramie LC-UV w górnej części 

występują cztery sygnały odpowiadające powstałym produktom peptydowym. Zidentyfikowałam je na 

przedstawionym poniżej chromatogramie LC-MS generując chromatogramy dla zadanych wartości 

m/z i przedstawiłam uśrednione widma masowe dla zaznaczonych zakresów. Sygnałowi I przy 5,5’ na 

chromatogramach LC-UV-MS odpowiada więc produkt hydrolizy: H-CLYRAAG-OH (wartość m/z 

377,1902 odpowiada jonowi [M+2H]2+). Sygnałowi II przy 6,1’ odpowiada pośredni tioester H-

CLYRAG-DTT (wartość m/z 889,3736 odpowiada jonowi [M+H]+). Sygnałowi III o Rt = 6,3 

odpowiada tioester H-CLYRAAG-MESNa (sygnał o m/z 877,3371 odpowiada jonowi [M+H]+). 

Sygnałowi IV odpowiada właściwy produkt syntezy: cyklo-CLYRAAG jednak analizując jego 

rozkład izotopowy można dostrzec, że koeluuje z nim cyklodimer CLYRAAGCLYRAAG. W tej 

syntezie nie udało się więc uniknąć cyklodimeryzacji i również następowała częściowa hydroliza 

pośredniego tioestru. 

W wyniku oczyszczania za pomocą preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

nie udało się oddzielić cyklicznego monomeru CLYRAAG od cyklodimeru CLYRAAGCLYRAAG 

(Aneks 30), stąd podana w tabeli wydajność cyklizacji dotyczy mieszaniny tych peptydów 

cyklicznych. Na tych peptydach przeprowadziłam więc eksperyment desulfuryzacji, który udowadnia, 

że z zastosowaniem nowej metody można otrzymać również peptydy cykliczne niezawierające reszty 

cysteiny (Rozdział 6.6). Ponadto poprzez desulfuryzację możliwe było rozdzielenie monomeru od 

dimeru. Analiza fragmentacyjna potwierdzająca strukturę peptydów: cyklo- CLYRG, cyklo- 

CLYRAG oraz cyklo- CLYRAAG zamieszczona została w Aneks 31. 

6.5.3. Synteza cyklo-CPKA i cyklo-CPKACPKA 

Kolejnym syntezowanym peptydem był cyklo-CPKA. Wybrałam tą sekwencję, ponieważ 

chciałam sprawdzić możliwość cyklizacji tetrapeptydów w tym wypadku z resztą proliny, która może 

ułatwić makrocyklizację. Podobnie jak w wypadku modelowego cykloheksapeptydu opisanego 

w 6.5.1 postanowiłam utworzyć wiązanie Ala-Cys za pomocą wewnątrzcząsteczkowej NCL i tak 

samo obecność reszty lizyny będzie służyć polepszeniu jonizowalności w MS. Podobnie jak 

w opisanych w poprzednim rozdziale eksperymentach, przy zastosowaniu stężenia końcowego 

peptydu 3 mM (Ryc. 113 b) obserwowany był główne cyklodimer CPKA-CPKA, natomiast przy 

zmniejszeniu stężenia do 0,3 mM (Ryc. 113 a) otrzymywałam cyklotetrapeptyd, jednak obecne były 

znaczne ilości cyklodimeru. Na Ryc. 114 zamieściłam kolejno schemat reakcji a), chromatogram LC-

MS otrzymanego produktu, uśrednione widmo masowe w zakresie 2,8-3,2 min oraz powiększony 

rozkład izotopowy odpowiadający syntezowanemu związkowi, a także widmo fragmentacyjne jonu 

prekursorowego 400,2016 odpowiadającego cyklo-CPKA. Wydajność tej syntezy wyniosła 22,0%. 
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Ryc. 113 Schemat strategii cyklizacji tetrapeptydu CPKA z prekursora H-CPKA-N-SEtGly-linker-TentaGel: a) 

z zastosowaniem wysokiego rozcieńczenia, b) przy standardowym (niskim) rozcieńczeniu – 3 mM, c) bez udziału 

zewnętrznego tiolu poprzez bezpośrednią wewnątrzcząsteczkową natywną chemiczną ligację na nośniku stałym. 

Problematyczne w syntezie było to, że cyklotetrapeptyd z resztą cysteiny po ekstrakcji do fazy 

stałej natychmiast ulegał utlenieniu grup tiolowych, co utrudniało identyfikację produktu 

i rozdzielenie jego sygnału od ubocznego utlenionego cyklodimeru, który z nim koeluował. W Aneks 

32 zamieściłam analizę chromatograficzną homodimeru (cyklo-CPKA)2S-S i dla porównania 

chromatogram HPLC oczyszczonego cyklo-CPKA. Natomiast na poniższym chromatogramie oprócz 

sygnału cyklicznego peptydu o Rt 3,0’ (któremu odpowiada XIC dla wartości 400,2017) można 

również zaobserwować śladowy sygnał pośredniego tioestru H-CPKA-MESNa, dla którego 

wygenerowany XIC wynosi 540,1617. Postanowiłam więc przeprowadzić cyklizację bez udziału 

zewnętrznego tiolu (Ryc. 113 c). W reakcji tej dojdzie do bezpośredniego ataku nukleofilowego grupy 

tiolowej N-końcowej cysteiny na utworzony w wyniku przeniesienia acylu w N-2[tioetylo]glicynie 

tioester peptydowy. 

Wyniki dla cyklizacji bez udziału pośredniego tiolu zamieściłam na Ryc. 115 wraz ze 

schematem reakcji. Na chromatogramie LC-MS oraz HPLC (kolejno) zidentyfikowałam mało 

intensywny produkt cyklizacji bez ubocznej cyklodimeryzacji. Wynik ten potwierdza również, że 

opracowany blok: N-2[tioetylo]glicyna może ulegać bezpośredniej ligacji z N-końcową cysteiną bez 

udziału zewnętrznego tiolu co oznacza, że cały proces zachodzi bezpośrednio na nośniku stałym. 

Jak już zostało wspomniane, stosując standardowe warunki cyklizacji otrzymałam cyklo-

CPKACPKA, który ulegał utlenieniu z utworzeniem wewnątrz oraz międzycząsteczkowych wiązań 

disulfidowych. Ich struktury oraz identyfikację za pomocą LC-UV-MS zamieściłam w Aneks 33. 

Wydajność cyklodimeryzacji wyniosła 20,2%. 
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Ryc. 114 Schemat cyklizacji (góra) i analiza LC-MS/MS zsyntezowanego oczyszczonego cyklo-CPKA, kolejno: 

chromatogram LC-MS z zaznaczonymi XIC odpowiadającymi: cyklo-CPKA (m/z = 400,2017) oraz pozostałości 

pośredniego tioestru H-CPKA-MESNa (m/z = 540,1617); uśrednione widmo MS w zakresie 2,8-3,2’ wraz ze 

strukturą cyklo-CPKA i rozkładem izotopowym odpowiadającego mu sygnału, widmo MS/MS jonu 

prekursorowego o m/z 400,2014 z zaznaczonymi jonami potomnymi i dwoma ścieżkami fragmentacji cyklo-

CPKA (dół). 

Podsumowując przeprowadzone w tym oraz poprzednim rozdziale syntezy, cyklizacja 

tetrapeptydów i krótkich oligopeptydów według nowoopracowanej metody jest możliwa, jednak jest 

zależna od sekwencji peptydu, a obecność reszt Pro oraz Gly ułatwia cyklizację. Kluczowe jest 

natomiast stężenie mieszaniny reakcyjnej, jeśli cyklizacja zachodzi poprzez pośrednią 

transtioestryfikację. Zastosowane stężenie 0,3 mM umożliwiało otrzymanie cyklicznych 

tetrapeptydów natomiast stężenie powyżej 1 mM zwiększa udział cyklodimeryzacji. Stężenie to 

obliczone jest względem rzeczywistej ilości peptydu na nośniku stałym. W trakcie uwalniania tioestru 

peptydowego, jego stężenie w roztworze jest znacznie niższe, a więc występuje wysokie 

rozcieńczenie. Należy zaznaczyć, że szybkość jednocząsteczkowej reakcji cyklizacji ani hydrolizy nie 

jest zależna od stężenia peptydu. Stężenie MESNa wpływa natomiast na szybkość uwalniania tioestru 

z nośnika stałego i jest to reakcja dwucząsteczkowa. Ilość MESNa była w każdym wypadku 50-

krotnie większa niż ilość peptydu, a więc stężenie było różne w zależności od stosowanego 

rozcieńczenia. Pominięcie pośredniego tiolu, takiego jak MESNa prowadzi natomiast do 

jednoreaktorowej bezpośredniej cyklizacji w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego. Jak zostało 

natomiast wykazane w 6.3.2 przy braku zewnętrznego tiolu ligacja jest o wiele mniej efektywna, stąd 

należałoby zdecydować czy prowadzić reakcję dłużej, możliwe że uzyskując niższą wydajność, czy 
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użyć dodatkowego tiolu, a następnie rozdzielić od siebie powstający cykliczny tetrapeptyd od 

cyklodimeru.  

 

 

Ryc. 115 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji H-CPKA-N-SEtGly-linker-TentaGel do cyklo-CPKA 

z jednoczesnym uwolnieniem z nośnika stałego bez pośredniej transtioestryfikacji (góra), chromatogram LC-MS 

mieszaniny poreakcyjnej (LC-MS 9030, 1% w 5’, 1-10% w 5’, 10% w 5’, 10-100% w 3’, 60ºC) i chromatogram 

HPLC (Thermo, 1% w 10’, 1-10% w 10’, 10% w 10’, 10-100% w 10’ 210 nm). 

6.5.4. Synteza cyklo-CPSarG z CPSarG-N-SEtGly-AAM-TentaGel z analogami L- oraz D-

Pro. 

W kolejnym eksperymencie chciałam sprawdzić czy wprowadzenie modyfikacji w sekwencji 

modelowego tetrapeptydu znanych z indukcji zgięcia ułatwi cyklizację peptydu zmniejszając udział 

ubocznego cyklodimeru. Oprócz obecności reszt Pro oraz Gly indukujących β-zgięcie wprowadziłam 

również N-metylowany niebiałkowy aminokwas – sarkozynę. Ponadto postanowiłam przetestować 

wprowadzenie aminokwasu z serii D. Przeprowadziłam więc syntezę dwóch analogów cyklo-CPSarG 

z analogami L- oraz D-proliny (Ryc. 116). Analizując strukturę tioestrów MESNa można zauważyć, że 

w przypadku analogu D grupa tiolowa N-końcowej cysteiny jest bardziej zbliżona do grupy 

tioestrowej, co mogłoby ułatwić wewnątrzcząsteczkową cyklizację. Struktury te zostały 

wygenerowane w programie ChemSketch, ale należałoby natomiast przeprowadzić dodatkowe 

badania modelowania molekularnego w celu zoptymalizowania struktury przestrzennej obydwu 

analogów. 

Cyklizację poprzez NCL przeprowadziłam na żywicy i zmniejszyłam końcowe stężenie 

peptydu 10-krotnie (z 3 do 0,3 mmol/g), a następnie mieszaninę poreakcyjną poddałam ekstrakcji do 

fazy stałej i zanalizowałam za pomocą LC-UV-MS (Ryc. 117). Według otrzymanych wyników 

w obydwu syntezach głównym otrzymanym produktem było cyklodimer cyklo-CPSarGCPSarG 

z odpowiednim enancjomerem L lub D-proliny oraz zhydrolizowany tioester H-CPSarG-OH (Ryc. 

118). Chromatogramy a oraz b to chromatogramy LC-UV analogów L oraz D, odpowiednio 

a chromatogramy c oraz d to chromatogramy masowe również w tej samej kolejności. Oprócz 

chromatogramu sygnału podstawowego BPC zaznaczyłam również chromatogramy odpowiadające 

cyklo-CPSarG (czerwony – m/z 329,1278), zhydrolizowanemu tioestrowi (zielony m/z = 347,1383) 
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oraz cyklodimerowi cyklo-CPSarGCPSarG (m/z = 657,2483). Poniżej zamieściłam uśrednione widma 

masowe sygnałów LC-MS oznaczonych jako I, II oraz III. Ponieważ widma I oraz III były identyczne, 

zamieściłam widma masowe odpowiadające analogowi L-Pro. Powiększone rozkłady izotopowe tych 

sygnałów oraz rozkłady symulowane zamieściłam w Aneks 34. W przypadku analogu z D-Pro nie 

zaobserwowałam żadnego sygnału od cyklicznego monomeru natomiast w przypadku analogu z L-Pro 

udało mi się zaobserwować mało intensywny sygnał cyklo-CLPSarG. Powstałe produkty obydwu 

analogów miały zbliżone lub takie same czasy retencji. Zhydrolizowane liniowe tetrapeptydy 

cechowały się dwoma sygnałami na chromatogramie LC-MS, co mogło wynikać z obecności dwóch 

konformerów z cis oraz trans Pro. 

Przeprowadzony eksperyment wskazuje, że dodatkowa modyfikacja sekwencji tetrapeptydu 

poprzez wprowadzenie N-metylowanego aminokwasu nie doprowadziła do uniknięcia 

cyklodimeryzacji, a zamiana Pro na pro całkowicie uniemożliwiła otrzymanie cyklotetrapeptydu.  

 

 

Ryc. 116 Struktury 3-D syntezowanego cyklo-C-LP-SarG, tioestru pośredniego C-LP-SarG-MESNa, możliwego 

ubocznego cyklodimeru cyklo-C-LP-SarGC-LP-SarG oraz syntezowanego cyklo-C-DP-SarG, tioestru 

pośredniego C-DP-SarG-MESNa i możliwego ubocznego cyklo-C-DP-SarGC-DP-SarG. 

 

 

Ryc. 117 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji poprzez NCL w celu otrzymania analogów L oraz D-Pro cyklo-

CPSarG. 
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Ryc. 118 Analiza LC-UV-MS mieszanin po jednoreaktorowej cyklizacji poprzez NCL analogów C-L/DPSarG-N-

SEtGly-AAM-TentaGel: chromatogramy LC-UV analogu L a) oraz analogu D b), chromatogramy LC-MS 

analogu L c) oraz D d) oraz widma masowe odpowiadające sygnałom na chromatogramie masowym 

oznaczonych numerami I, II oraz III. 
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6.5.5. Synteza cyklo-[L/D-Thr1Cys5]Aksinelliny A. 

Zsyntezowałam analogi cysteinylowe Aksinelliny A podstawionej Cys w miejscu Ile w pozycji 

5. W drugim analogu zamieniłam L-Thr na D-Thr w celu zbadania czy podczas NCL zachodzi 

epimeryzacja. Cyklizację przeprowadziłam bezpośrednio na nośniku stałym poprzez jednoreaktorową 

transtioestryfikację z MESNa (Ryc. 119). Dzięki podwójnemu sprzęganiu 6 eq Fmoc-Thr(OtBu)-OH 

z 6 eq PyAOP i 12 eq DIPEA uniknęłam delecji w tej pozycji prekursora peptydowego. 

 

 

Ryc. 119 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji analogów [Cys5]Aksinelliny A z L- lub D-treoniną na nośniku 

stałym. 

 

 

Ryc. 120 Chromatogram HPLC oraz widmo MS zsyntezowanej [Cys5]Aksinelliny 1; rozdział: 1-40% B/A w 80 

minut. 

 Wynik cyklizacji analogu aksinelliny A przedstawiłam na chromatogramie HPLC 

i zmierzonym widmie masowym na Ryc. 120. Zaobserwowałam jeden główny sygnał od pożądanego 

produktu (przy Rt = 41’) oraz jeden sygnał na początku chromatogramu, w którym zidentyfikowałam 

niskocząsteczkowe sole. Główny sygnał MS o wartości m/z 829,2808 odpowiada adduktowi 

sodowemu [Cys5]aksinelliny 1. Porównałam też rozkład izotopowy uprotonowanej Aksinelliny A o 

m/z 807,3041 z rozkładem symulowanym zamieszczonymi w insercie. Nie zaobserwowałam żadnego 

sygnału mogącego świadczyć o dimeryzacji powstałego cyklicznego peptydu. 

Syntezę i cyklizację analogu D-Thr [Cys5]aksinelliny przeprowadziłam w analogiczny sposób 

jak dla analogu L. Różnicą było to, że syntezę fragmentu CFPDPF przeprowadziłam na syntezatorze 
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automatycznym Biotage Initiator+ Alstra wspomaganym mikrofalowo z użyciem DIC/Oxyma 

(5eq/5eq). Wynik cyklizacji i oczyszczania analogu D-Thr Aksinelliny A przedstawiłam na 

chromatogramie LC-UV i zmierzonym widmie masowym na Ryc. 121. Sygnał końcowego produktu 

znajduje się przy Rt = 12,2’o intensywności 30,3%. Zanieczyszczenie produktu wynika z tego, że po 

oczyszczaniu poddałam redukcji mostki S-S za pomocą TCEP. Ponadto do oczyszczania 

wykorzystałam chromatografię flash w odwróconym układzie faz, która nie jest tak wydajna jak 

chromatografia preparatywna. Końcowa wydajność wyniosła 10,0%. Główny sygnał MS o wartości 

m/z 829,2808 odpowiada adduktowi sodowemu [D-Thr1,Cys5]aksinelliny 1. W tym wypadku również 

nie zaobserwowałam żadnego sygnału mogącego świadczyć o dimeryzacji powstałego cyklicznego 

peptydu. 

 
Ryc. 121 Chromatogram LC oraz widmo MS zsyntezowanej [D-Thr1Cys5]aksinelliny 1. 

 
Ryc. 122 Porównanie chromatogramów XIC [D-Thr1,Cys5]aksinelliny A (góra) oraz [Cys5]aksinelliny A 2 (dół); 

epimeryzacja wynosi mniej niż 1%., źródło [1]. 

W celu zbadania epimeryzacji zostały porównane czasy retencji obydwu zcyklizowanych 

analogów (Ryc. 122). Ponieważ izomery różnią się czasem retencji (8,72’ dla analogu D oraz 9,82 dla 

analogu L) możliwe jest sprawdzenie, czy w wyniku ligacji powstaje drugi enancjomer. Wg 
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chromatogramu MS można zaobserwować drugi bardzo mało intensywny sygnał świadczący 

o epimeryzacji o intensywności mniejszej niż 1% sygnału głównego. W związku z tym można uznać, 

że opracowana metoda cyklizacji peptydów jest metodą wolną od epimeryzacji.  

6.5.6. Synteza inhibitora trypsyny z nasion słonecznika (SFTI-1) 

Pierwszą próbę syntezy SFTI-1 wykonałam stosując PyBOP jako odczynnik sprzęgający na 

żywicy ChemMatrix typu Rinka, a kolejną na żywicy TentaGel S NH2 testując różne odczynniki 

sprzęgające. Syntezy wykonałam w obydwu możliwych kierunkach, zaznaczonych na Ryc. 123.  

 
Ryc. 123 Objaśnienie kierunków syntezy prekursorów SFTI-1 ze względu na występowanie w sekwencji dwóch 

reszt Cys. Numeracja została przyjęta za Luckett’em i wsp.[280]. 

 
Ryc. 124 Schemat cyklizacji SFTI-1 w roztworze w wyniku wewnątrzcząsteczkowej NCL z podwójną 

transtioestryfikacją. 

Synteza w kierunku I10C11 w żadnym z wypadków nie doprowadziła do uzyskania produktu 

końcowego, dlatego omówię tylko wyniki dla syntezy w kierunku: R2C3. Analizując sekwencję 

prekursora zamieszczoną powyżej, należy zwrócić uwagę na wysoką zawadę steryczną w okolicy 

linkera spowodowaną obecności reszty Ile a następnie dwóch reszt Pro i kolejnej Ile. Można więc 

przypuszczać, że zawada ta utrudniła zbliżenie się zewnętrznego tiolu oraz N-końcowej Cys do N-
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SEtGly-, uniemożliwiając uwolnienie z nośnika oraz cyklizację. Przechodząc do syntezy w kierunku: 

R2C3, jako główny produkt otrzymałam analog des-(Arg2)-SFTI-1 z delecją reszty argininy, która 

miała być bezpośrednio dołączona do reszty N-2-[tioetylo]glicyny. Analizę LC-MS oraz MS/MS 

syntezowanego prekursora oraz z delecją Arg, zamieściłam w Aneks 35. Optymalizację syntezy 

prekursora w celu uniknięcia delecji Arg omówiłam już w podrozdziale 6.2.1. Uzyskany analog 

zastosowałam do testowania metody wewnątrzcząsteczkowej natywnej chemicznej ligacji dla SFTI-1. 

Najpierw przetestowałam cyklizację w roztworze na uwolnionym z żywicy ChemMatrix prekursorze 

C3TKSIPPICFPDGR2-N-SEtGly-AAM-NH2 (Ryc. 124). 

Zastosowałam procedurę Tama i wsp.[57] tworząc najpierw pośredni tioester peptydu 

z MESNa w środowisku kwaśnym, a następnie przechodząc do środowiska obojętnego tworząc 

pośredni tioester z MPAA, który uległ wewnętrznej transtioestryfikacji z grupą tiolową cysteiny 

i migracji acylu tworząc cykliczny SFTI-1. Po każdym z etapów, który trwał po 24 h w 50ºC 

usuwałam sole pochodzące z buforu za pomocą ekstrakcji do fazy stałej – SPE (Omix C18) 

i poddałam analizie. Prekursor, produkty przejściowe oraz produkt końcowy zostały zidentyfikowane 

za pomocą LC-MS oraz MS/MS, co pozwoliło potwierdzić strukturę otrzymanych związków 

i powodzenie syntezy (Ryc. 125). Głównym otrzymanym produktem jest analog des-(Arg2)-SFTI-1. 

Górny panel przedstawia chromatogram LC-MS po reakcji z MESNa, natomiast dolny po 

transtioestryfikacji II i cyklizacji. Chromatogramy XIC uzyskane dla zadanych jonów dotyczą: 

nieprzereagowanego prekursora (fioletowy, m/z = 883,91), tioestru z MESNa (niebieski, m/z = 751,31) 

i cyklicznych końcowych produktów: cyklo-des-(Arg2)-SFTI-1 (brązowy, m/z = 680,32) i bicyklo-des-

(Arg2)-SFTI-1 (zielony, m/z = 679,32). Łatwo zaobserwować, że produkt końcowy powstaje już po 

pierwszym etapie, a po drugim całkowicie znika sygnał prekursora oraz produktu przejściowego. 

Potwierdzenie struktur otrzymanych związków za pomocą MS/MS zostało zaprezentowane w Aneks 

36. 

 

Ryc. 125 Monitorowanie etapów cyklizacji za pomocą LC-MS dla SFTI-1 po pierwszym etapie cyklizacji 

z MESNa (górny panel) oraz po drugim z MPAA (dolny panel), opis w tekście. 

W kolejnym etapie podjęłam próbę cyklizacji wspomnianego prekursora peptydowego na 

żywicy ChemMatrix. Dlatego też dla reszty lizyny, N-końcowej cysteiny oraz N-2[tioetylo]glicyny 
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zastosowałam ortogonalne blokowanie, odpowiednio Mtt oraz Mmt, które zostało usunięte za pomocą 

1% TFA w DCM z 1% TIS. Ortogonalne blokowanie Lys miało na celu ułatwienie późniejszej 

identyfikacji produktu za pomocą LC-MS. Tak przygotowany prekursor zawierający nieosłonięte 

grupy sulfhydrylowe poddałam tym samym warunkom obejmującym przeniesienie grupy acylowej 

oraz natywną chemiczną ligację. Następnie otrzymany cykliczny peptyd poddałam działaniu 92,5% 

TFA w celu usunięcia pozostałych grup blokujących (Ryc. 126).  

 
Ryc. 126 Schemat cyklizacji SFTI-1 na żywicy z ortogonalnym blokowaniem grup tiolowych i bocznej grupy 

aminowej lizyny oraz N-SEtGly w wyniku wewnątrzcząsteczkowej NCL z podwójną transtioestryfikacją. 

Oprócz produktu końcowego otrzymałam również produkty wtórnego przyłączenia grup tBu, 

Trt oraz Mtt w różnych ilościach. Postanowiłam więc powtórzyć syntezę na żywicy aminometylowej 

TentaGel S NH2, z której przed ligacją będę mogła usunąć wszystkie grupy blokujące. Ponadto 

przetestowałam zastosowanie innych odczynników sprzęgających. Dodatkowo monitorowałam jej 

obsadzenie po każdym etapie (Podrozdział 6.2.1). Przetestowałam trzy odczynniki sprzęgające: 

PyBOP, PyAOP oraz DIC/Oxyma, co zostało omówione w poprzedniej części pracy i wybrałam 

PyAOP jako odczynnik sprzęgający. Mimo, że dla syntezy w kierunku I10C11 wciąż sprzęgałam 

kolejne reszty i odblokowywałam Fmoc, a więc otrzymałam prekursor peptydowy, nie udało mi się 

wyizolować tioestru MESNa ani produktu ligacji. 

 

 

Ryc. 127 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji SFTI-1 na żywicy w wyniku wewnątrzcząsteczkowej NCL 

z dwukrotną transtioestryfikacją. 

Prekursor peptydowy R2C3 podzieliłam więc na porcje po 10 mg i poddałam natywnej 

chemicznej ligacji z podwójną transtioestryfikacją (etap 1 – 2 doby, etap 2 – 1 doba) – Ryc. 127. Etap 

pierwszy odbywał się w niskim pH (3) w temperaturze 50°C z udziałem 50 eq MESNa oraz 10 eq 

TCEP, natomiast w etapie drugim zwiększyłam pH do 7,4 dodając taką samą porcję buforu 

fosforanowego i wyrównując pH porcjami 6M NaOH. Postanowiłam zrezygnować z tworzenia 

pośredniego tioestru MPAA ze względu na trudności z jego późniejszym usunięciem z układu. Dzięki 

temu mogłam również pominąć pośredni etap ekstrakcji próbki do fazy stałej przed pomiarami oraz 

oczyszczaniem. Na Ryc. 128 zamieściłam chromatogram LC-MS/MS po pierwszym etapie cyklizacji. 

W surowej mieszaninie można zidentyfikować zarówno pośredni tioester SFTI-1-MESNa jak 

i cykliczny SFTI-1. W insercie porównałam EIC odpowiadające mono- oraz bi-cyklicznemu SFTI-1. 

Uwagę zwraca fakt, że formie cyklicznej odpowiada poszerzony sygnał z kilkoma maksimami, co 
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może świadczyć o obecności kilku izoform, natomiast po utlenieniu do formy bicyklicznej pojawia się 

jeden zwarty sygnał, świadcząc o stabilności konformacyjnej peptydu. 

 

Ryc. 128 Chromatogram LC-MS/MS po pierwszym etapie cyklizacji prekursora SFTI-1: TIC: całkowity prąd 

jonowy oraz TIC dla fragmentacji jonu 758,37 odpowiadającego cyklicznemu SFTI-1 oraz 829,36 

odpowiadającemu pośredniemu tioestrowi SFTI-1-MESNa. W insercie powiększony został fragment 

chromatogramu z pokazanymi EIC odpowiadającymi formie cyklicznej oraz bicyklicznej. 

Mieszaninę uzyskaną po cyklizacji oraz usunięciu składników buforu pozostawiłam na jedną 

dobę w otwartym naczyniu w celu utlenienia, zliofilizowałam i bezpośrednio oczyściłam na 

chromatografie flash w odwróconym układzie faz. Wydajność końcowa wyniosła 6,0%. Analizę 

HPLC oraz LC-MS otrzymanego bicyklo-SFTI-1 przedstawia Ryc. 129, a analizę ESI-MS/MS 

zamieściłam w Aneks 37. Oprócz produktu końcowego (frakcja a) przy 13,299 – HPLC) można 

zaobserwować również zanieczyszczenie pośrednim tioestrem SFTI-1-MESNa przy 10,996 (frakcja b) 

HPLC). Nie zaobserwowałam dimeryzacji oraz produktu hydrolizy tioestru. Analiza MS wskazuje, że 

najintensywniejszy sygnał na widmie: 777,8791 odpowiada adduktowi MeCN do produktu 

końcowego oraz adduktowi MeCN i AcOH (807,8895). Identyfikację tych adduktów przeprowadziłam 

w drodze symulacji rozkładu izotopowego z użyciem dedykowanego oprogramowania Formula 

Predictor (Shimadzu) i przedstawiałam w Aneks 38. 

W kolejnym podejściu brałam udział w syntezie liniowego prekursora SFTI-1 również 

w kierunku R2C3, natomiast cyklizacja została wykonana przez dra Mateusza Waliczka opracowaną 

przez niego metodą zadając peptydylożywicę 50 eq MPAA, 10 eq TCEP w buforze diwęglanu 

trietyloamonowego (TEAB) o pH 8,5 przez 48 h na łaźni wodnej w temperaturze 40°C. Synteza ta 

opisana została w [1], a wydajność końcowa wyniosła 27,8%. W trakcie utlenienia oprócz 

bicyklicznego monomeru, powstał również uboczny dimer z dwoma międzycząsteczkowymi 

mostkami disulfidowymi. Struktura produktu została potwierdzona poprzez porównanie z dostarczoną 

próbką referencyjną SFTI-1 dostarczoną przez Prof. Rolkę za pomocą analizy MS i MS/MS. 
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Ryc. 129 od góry: chromatogram HPLC oczyszczonego inhibitora trypsyny z nasion słonecznika, Rt = 13,3’, 0-

80% B/A w 40’, czystość HPLC: 64,52% oraz chromatogram LC-MS (1-60% B/A) w 15’) z zaznaczonym TIC 

oraz EIC odpowiadającymi: bicyklicznemu SFTI-1: [M+2H]2+: 757.3843, [M+3H]3+: 505,2590, adduktowi 

MeCN: [M+2H]2+: 777.8899, liniowemu prekursorowi SFTI-1 jako produktowi ubocznemu hydrolizy 

[M+2H]2+: 757.3682 Da

64.52%

400 500 600 700 800 900 1000 1100 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Inten.(x100,000)

777.8791(2)

757.3730(2)

807.8895(1)

529.5982(3)
413.9343(4)

660.3102(2) 879.3778(2)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Inten.(x10,000)

505.2596(3)

828.3504(2)

528.6119(3)

677.3472(2)

728.3763(2)470.1498(1)

308.1122(1) 668.3374
574.1866389.2126(1) 819.8574(2)

243.5578(2) 879.4062(1)

a) 8,6-9,6 min

b) 7,9-8,6 min

S

O

S O
NH

OH
CH3

O

NH

NH2

O

NH
OH

O

NH

CH3
CH3O

N

O

N

O

NH
CH3

CH3

O
NH

O
NH

O

N

O

NH

OH
O

O
NH

NH3
+

O

NH

NH

NH

NH2

S

S

O

OHO

[M_MESNa+2H]2+: 828.3557 Da

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

(x10,000,000)

505.2590 (4.00)
828.3537 (4.00)
777.8791 (4.00)
766.3734 (4.00)
807.8899 (4.00)
757.3843 (4.00)

TIC

a)

a)

[M+2H]2+

[M+MeCN+H]2+

[M+MeCN+AcOH]2+

[M+3H]3+

[M_MESNa+2H]2+:

828.3557 Da

b)

b)

760.0759.0758.0757.0

757.3743
757.8758

758.3756

758.8766
759.3747

100.0

50.0

0
760.0759.0758.0757.0

757.3681
757.8696

758.3700

758.8704
759.3708

100.0

50.0

0

C67H106N18O18S2
2+

[M_MESNa+2H]2+



149 

 

pośredniego tioestru [M+2H]2+:766,3734 oraz pośredniemu tioestrowi MESNa prekursora peptydowego SFTI-

1 [M+2H]2+: 828.3537 (wartości obliczone przedstawione zostały pod załączonymi strukturami). Poniżej 

przedstawiłam uśrednione widma masowe odpowiadające sygnałom HPLC oraz LC-MS, które mieszczą się 

w zakresie czasowym LC-MS: a) 8,6-9,6 min oraz b) 7,9-8,6 min. W insercie a) zamieściłam również otrzymany 

i zasymulowany rozkład izotopowy odpowiadającymi: bicyklicznemu SFTI-1. 

Porównując opisane syntezy, próba syntezy ortogonalnej na nośniku ChemMatrix, w której 

najpierw zachodzi częściowe usunięcie grup ochronnych, ligacja na nośniku oraz całkowite usunięcie 

pozostałych grup osłonowych, składa się z największej liczby etapów i dodatkowo obecne były 

zanieczyszczenia od grup blokujących. Należy zaznaczyć, że metoda ta może być stosowana dla 

sekwencji, w których wszystkie blokowania grup bocznych byłyby ortogonalne lub które nie miałyby 

funkcjonalności bocznych i nie wymagały stosowania pozostałych grup ochronnych. Cyklizacja na 

nośniku stałym TentaGel NH2 jest atrakcyjniejsza z punktu syntetycznego, ponieważ cyklizacja oraz 

uwolnienie z nośnika stałego zachodzą równocześnie. Ponadto usuwanie grup ochronnych jest 

prowadzone w warunkach zmniejszających prawdopodobieństwo wtórnych reakcji karbokationów 

z nukleofilowymi resztami w łańcuchach bocznych aminokwasów. Stąd między usunięciem grup 

blokujących, a NCL nie jest wymagane dodatkowe oczyszczanie prekursora, a jedynie neutralizacja 

peptydylożywicy z wykorzystaniem 5% DIPEA/DMF. Peptyd bicyklo-SFTI-1 został zsyntezowany 

z optymalną wydajnością z uniknięciem dimeryzacji, epimeryzacji oraz hydrolizy i scharakteryzowany 

za pomocą HPLC, LC-MS i MS/MS. 

6.5.7. Synteza θ-defensyny RTD-1  

W przypadku syntezy θ-defensyny RTD-1 brałam udział w syntezie samego prekursora 

peptydowego CRCLCRRGVCRCICTRGF-N-SEtGly-βAβAM-TentaGel NH2. Podjęłam nieudaną 

próbę cyklizacji według opracowanych przeze mnie standardowych warunków. Cyklizacja prekursora 

została osiągnięta przez dra Mateusza Waliczka na żywicy, którą zadał 50 eq MPAA, 10 eq TCEP 

w buforze diwęglanu trietyloamonowego (TEAB) o pH 8,5 przez 48 h na łaźni wodnej w temperaturze 

40°C (Ryc. 130). Uzyskany peptyd nie był podatny na ekstrakcję do fazy stałej C18. Usunięcie MPAA 

odbyło się więc poprzez zakwaszenie stężonym kwasem mrówkowym do pH 1 i ekstrakcję eterem. 

Oczyszczony peptyd został utleniony poprzez rozpuszczenie w wodzie i pozostawienie w otwartym 

naczyniu na 1 dobę. Wydajność syntezy wyniosła 27,1% i została ona również opisana w pracy [1]. 

 

Ryc. 130 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji RTD-1 na żywicy w wyniku wewnątrzcząsteczkowej NCL 

z transtioestryfikacją za pomocą MPAA. 
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Ryc. 131 Dane analityczne uzyskane dla oczyszczonej i utlenionej θ-defensyny RTD-1: A widmo LC-ESI-MS przy 

4,7-4,8’ z rozkładem ładunków, B rozkład izotopowy (isotopic pattern) sygnału 520.986 dla jonu [M+4H]4+; C 

chromatogram LC-MS; D chromatogram LC-UV (210 nm), rt = 5.74’ z zamieszczoną strukturą peptydu, źródło 

[1]. 

6.6. Biblioteka cyklo-ZLYRAG z H-ZLYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel. 

W kolejnym etapie przeprowadziłam próby cyklizacji z udziałem innych niż cysteina reszt 

aminokwasowych (ang. cysteine-free ligation) oznaczonych jako Z. W wyniku desulfuryzacji 

aminokwasy te mogłyby zostać przekształcone w aminokwasy białkowe (Ala, Val) i niebiałkowe 

(homoalanina), co zostało omówione w 4.6.5. Ligacja z udziałem D-cysteiny umożliwi otrzymywanie 

cyklicznych peptydów z aminokwasami z tej serii, a po desulfuryzacji mogłoby nastąpić 

przekształcenie do D-Alaniny. Zbadane zostało również zastosowanie homocysteiny, której łańcuch 

boczny jest wydłużony o jedną grupę CH2, dzięki czemu w trakcie ligacji utworzy się nie pięcio- a 

sześcioczłonowy produkt pośredni. Kolejnym jest penicylamina, która jest tiolowanym analogiem 

waliny. Podobnie jak w przypadku N-2[tioetylodimetylo]glicyny może w niej zajść omawiany efekt 

Thorpe-Ingolda, który ułatwiłby utworzenie pośredniego pierścienia pięcioczłonowego. 

Selenocysteina jest natomiast bardziej nukleofilowym i reaktywnym analogiem cysteiny stąd mogłaby 

być zastosowana do otrzymywania tych peptydów, których ligacja opracowaną metodą byłaby zbyt 

małowydajna. W celach kontrolnych została również zbadana N-końcowa seryna, która mogłaby 

ulegać migracji acylu z udziałem atomu tlenu. Schemat cyklizacji prekursorów peptydowych 

przedstawia Ryc. 132. Odczynnik redukujący: 10 eq TCEP został zastosowany do wszystkich 

analogów oprócz selenocysteiny, ponieważ powodował jej deselenizację. W celu ochrony przed 

deselenizacją przeprowadzona została synteza TCEP=Se i do układu zostało również dodane 10 jego 

ekwiwalentów. W tych warunkach w ogóle nie nastąpiła redukcja co zablokowało ligację. 

Zastosowanie 10 eq DTT również było niewystarczające, aby całkowicie zredukować wiązanie Se-S 

między resztą selenocysteiny oraz N-2[tioetylo]glicyny, dlatego konieczne było użycie przynajmniej 

20 eq DTT. 

Wyniki próby cyklizacji w roztworze zostały zamieszczone na Ryc. 133, w których 

porównałam jakościowo XIC odpowiadającym możliwym produktom, takim jak: peptyd cykliczny 

(cyklo-ZLYRAG), tioester peptydowy (H-ZLYRAG-MESNa), zhydrolizowany tioester (H-ZLYRAG-
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OH), substrat (H-ZLYRAG-N-SEtGly-AA-HL). Zamieściłam również rozkłady izotopowe powstałych 

produktów. Na chromatogramie a) najintensywniejszy sygnał odpowiada powstałemu cyklo-

CLYRAG (Rt = 8,5’, m/z = 664,3256), a sygnały substratu i pozostałych produktów są śladowe. W 

przypadku analogu z D-cysteiną (b) obserwujemy znaczny sygnał zhydrolizowanego tioestru oraz 

sygnał tioestru z MESNa. Następuje też podwojenie sygnału produktu cyklicznego (m/z = 664,3252), 

gdzie sygnał o Rt = 8,6’ odpowiada cyklicznemu monomerowi a sygnał przy 9,3’ cyklodimerowi. 

Wyniki te wskazują więc, że cyklizacja analogu z D-cysteiną zachodzi trudniej niż analogu 

z izomerem L, niemniej jednak cyklizacja jest możliwa do wykonania i głównym produktem jest 

produkt cykliczny. Wynik ten jest podobny do wyniku syntezy cyklo-CPSarG z dwoma izomerami 

proliny, gdzie cyklizacja z analogiem L zachodziła łatwiej niż z D. Na chromatogramie c) zamieściłam 

wyniki cyklizacji dla analogu z resztą homocysteiny. W tym wypadku podobnie jak w a) cyklizacja 

zaszła w sposób ilościowy. Porównując chromatogramy również po 1 i 2 dobach reakcji 

(niepokazanych), zaobserwowałam, że cyklizacja zachodzi szybciej dla analogu z hCys niż z L-Cys. 

Zaobserwowałam jednak pojawienie się dwóch sygnałów odpowiadających wartości m/z 678,3407 

odpowiadających [M+H]+ cyklo-hCLYRAG. Świadczy to więc o obecności dwóch form. Można 

przypuszczać, że mogą być to formy S- oraz N-acylowe cyklicznego produktu lub dwa konformery 

cyklopeptydu zawierającego tą niebiałkową resztę aminokwasową. Na kolejnym chromatogramie d) 

nie zidentyfikowałam sygnału cyklo-Pen-LYRAG, a główny sygnał odpowiadał liniowemu 

produktowi H-Pen-LYRAG-OH (Rt = 6,6’, m/z = 355,6890). Zaobserwowałam również sygnał 

tioestru H-Pen-LYRAG-MESNa. Wynik ten wskazuje więc, że dla tej sekwencji niemożliwa jest 

cyklizacja z udziałem reszty penicylaminy. Na ostatnim chromatogramie e) zamieściłam wyniki dla 

analogu serynowego. W tym wypadku głównym powstałym produktem był tioester H-SLYRAG-

MESNa, a następnym zhydrolizowany tioester. Zaobserwowałam też bardzo mało intensywny sygnał 

substratu. Wynik ten odbiega więc od pozostałych, ponieważ we wszystkich innych wypadkach doszło 

do całkowitego zużycia substratu. Interesujące jest również, dlaczego w pozostałych przypadkach 

sygnał tioestru MESNa był mniej intensywny niż zhydrolizowanego produktu. Porównanie 

chromatogramów d) i e) wskazuje więc że obecność grupy tiolowej powoduje szybszy rozpad tioestru 

MESNa. Możliwe więc że w przypadku analogu penicylaminowego dochodzi do transtioestryfikacji 

z udziałem grupy tiolowej tej reszty aminokwasowej, jednak zamiast migracji S,N-acylu dochodzi do 

hydrolizy. Może być to związane ze zbyt dużą zawadą steryczną spowodowaną obecnością dwóch 

grup metylowych. Nawiązując do badania zastosowania N-2[tioetylodimetylo]glicyny, w jej wypadku 

po utworzeniu tiolu doszło do zablokowania następującej reakcji transtioestryfikacji. 

 

Ryc. 132 Schemat jednoreaktorowej cyklizacji prekursorów peptydowych z serii ZLYRAG zawierających N-

końcowe analogi cysteiny. 

W przypadku analogu selenocysteinowego czynnikiem hamującym cyklizację były 

nieodpowiednie warunki redukcji mostków diselenkowych oraz Se-S. Zastosowanie TCEP=Se 

pozwoliło uniknąć deselenizacji podczas redukcji za pomocą TCEP, jednak zastosowanie samego 

DTT prowadziło do efektywnej redukcji bez deselenizacji. Na Ryc. 134 zamieściłam wyniki cyklizacji 

analogu selenocysteinowego po dodaniu do układu DTT i prowadzeniu reakcji przez 24 h. Główny 

sygnał o m/z 711,2638 przy 9,5’ odpowiada utlenionemu produktowi cyklicznemu. Ponieważ doszło 

do utlenienia mostków, nie można na tym etapie stwierdzić, czy powstał cykliczny monomer czy 
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cyklodimer, dlatego została przeprowadzona fragmentacja. Zidentyfikowałam również sygnał tioestru 

H-ULYRAG-MESNa przy 9,3’ o m/z = 852.2322. Nie zaobserwowałam sygnału substratu ani 

zhydrolizowanego tioestru. Zidentyfikowałam natomiast sygnał o m/z 750.2232, którego rozkład 

izotopowy odpowiada zsyntezowanemu cyklicznemu peptydowi z mostkiem Se-Se z dodatkowym 

atomem Se. Mógł więc powstać układ Se-Se-Se, albo mogło dojść do niekowalencyjnego przyłączenia 

H2Se w fazie gazowej. Na panelu e) zamieściłam natomiast widmo fragmentacyjne produktu 

cyklicznego, które wskazuje, że powstał cykliczny monomer, którego grupy selenolowe uległy 

utlenieniu do mostka diselenkowego. Powstałe produkty heterogenicznego rozpadu mostka są 

analogiczne jak dla peptydów cyklicznych z mostkami disiarczkowymi i jednoznacznie wskazują na 

poprawność struktury produktu. 

 

Ryc. 133 (lewa strona): Analiza LC-MS produktów wewnątrzcząsteczkowej NCL prekursorów serii ZLYRAG-N-

SEtGly-AA-HL w roztworze (50 eq MESNa, 10 eq TCEP, pH 3, 60°C, 72h) z XIC odpowiadającymi produktom 

cyklicznym, tioestrom MESNa, tioestrom zhydrolizowanym oraz substratowi: a) H-CLYRAG-N-SEtGly-linker, b) 

H-cLYRAG-N-SEtGly-linker, c) H-hCLYRAG-N-SEtGly-linker, d) H-Pen-LYRAG-N-SEtGly-linker, e) H-

SLYRAG-N-SEtGly-linker; (prawa strona) rozkłady izotopowe głównych sygnałów. 
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Ryc. 134 Wyniki cyklizacji (ULYRAG-N-SEtGly-AA-HL)2Se-S w roztworze w warunkach standardowych 

z dodatkiem 10 eq TCEP Se oraz 20 eq DTT: a) Chromatogram LC-MS z XIC odpowiadającymi głównym 

produktom peptydowym: (cyklo-ULYRAG)2Se-S, H-ULYRAG-MESNa, H-LYRAG-OH, substratowi oraz 

produktowi ubocznemu (750,2223); b) uśrednione widmo MS w zakresie 9,2-10,9’ z insertem przedstawiającym 

rozkład izotopowy sygnału odpowiadającego tioestrowi H-ULYRAG-MESNa; c) rzeczywisty i symulowany 

rozkład izotopowy odpowiadający jonowi [M+2H]2+ (cyklo-ULYRAG)2Se-S; d) rzeczywisty i symulowany 

rozkład izotopowy odpowiadający jonowi o wzorze sumarycznym C58H90N18O14Se32+; e) widmo 

fragmentacyjne jonu prekursorowego 711,2638 odpowiadającego produktowi cyklizacji z przypisanymi 

sygnałami odpowiadającymi fragmentacji analogicznej do fragmentacji peptydów zawierających mostki 

disiarczkowe; 40% CE max, 40% Ar. 

C58H90N18O14Se3
2+

O

NH

Se
O

NH

O

NH

OH

NH

O NH

NH2

NH

O
NH

O

NH

2
[

[M+2H]2+: 711.2602 Da

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

min

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

(x100,000)

750.2223 (1.00)
535.7024 (1.00)
730.2786 (1.00)
852.2322 (1.00)

711.2638 (1.00)

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 m/z
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Inten.(x100,000)

711.2638(1)

273.1688 505.6471
852.2322(1)

785.3344(1)534.9960(3)251.1872 432.2706(3)
329.0061

847.5 850.0 852.5 855.0 m/z0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50 Inten. (x10,000) 852.2322(1)

850.2321(1)
853.2337(1)

854.2323(1)

H-ULYRAG-MESNa

C58H90N18O14Se2
2+

100.0

50.0

0
714.0713.0712.0711.0710.0709.0708.0707.0

711.2618
710.2610

711.7622
710.7619

709.2624
712.2629

712.7615
708.2629

100.0

50.0

0
714.0713.0712.0711.0710.0709.0708.0707.0

711.2610
710.2615

711.7620
710.7625

709.7626

709.2620

712.2617

712.7624708.7632
708.2628

713.2628707.7638

100.0

50.0

0 754.5753.5752.5751.5750.5749.5748.5747.5746.5745.5

750.2223

751.2220

749.2235

749.7231
750.7225

751.7208
752.2261748.7313

748.2267745.3048

750.2223

100.0

50.0

0
754.5753.5752.5751.5750.5749.5748.5747.5746.5745.5

750.2200

751.2196
749.2205

749.7211
750.7208

751.7205748.7215

748.2211 752.2200

747.7221
752.7207

747.2218
753.2207

746.7228

[M+2H]2+

[M+Se+2H]2+
[M+2H]2+

200 300 400 500 600 700 800 900 m/z

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Inten. (x10,000)

630.3364

585.3165
329.1491

792.1787

[M+H2Se]+

[M-CH2Se]+

O

NH
Se

O

N
HO

NH

OH

NH

O

NH

NH2

NH

O

N
H O

NH

O

NH
Se

O

N
H O

NH

OH

NH

O

NH

NH2

NH

O

N
HO

NH

C29H44N9O7

630.3364 Da

C29H44N9O7Se2

790.1694 Da



154 

 

Na podstawie opisanych wyników można umieścić badane analogi cysteiny w szeregu 

podatności na cyklizację: Sec > hCys > L-Cys > D-Cys > Pen. Analog selenocysteinowy 

zamieszczony został na początku tego szeregu, ponieważ już po upływie 24 h cyklizacja była niemal 

całkowita, pozostałe analogi były cyklizowane przez 3 doby. Różną reaktywność tych reszt 

aminokwasowych można wyjaśnić na postawie szczegółowego mechanizmu ligacji dla każdego 

z nich. Na Ryc. 135 porównałam te mechanizmy i zaznaczyłam ramką kluczowy etap wyróżniający 

poszczególny analog od cysteiny, która została zamieszczona dla porównania. W przypadku Sec 

decydującym czynnikiem decydującym o efektywności ligacji jest wysoka nukleofilowość grupy 

selenolowej, dzięki czemu efektywniej zachodzi pierwszy etap, którym jest atak selenolu na grupę 

karbonylową. W przypadku homocysteiny występują dwa efekty. Pierwszym jest mniejsza zawada 

steryczna powstałego pośredniego produktu tetraedrycznego, a następnie utworzenie sześcio, zamiast 

pięcioczłonowego cyklicznego produktu przejściowego w trakcie przeniesienia S,N-acylowego. 

W przypadku penicylaminy na samym dole schematu występuje odwrotny efekt: bardzo duża zawada 

steryczna mogąca utrudnić zbliżenie grupy tiolowej do karbonylowej oraz podczas migracji acylu 

z atomu siarki na atom azotu. Badania te i cyklizacja na nośniku stałym prekursorów peptydowych 

niezawierających reszty cysteiny w skali preparatywnej jest w dalszym ciągu kontynuowana w ramach 

pracy magisterskiej w naszym zespole. 

 

 

Ryc. 135 Mechanizmy natywnej chemicznej ligacji z udziałem N-końcowych (od góry): selenocysteiny, 

homocysteiny, cysteiny oraz penicylaminy. 

 

6.7. Desulfuryzacja i deselenizacja peptydów 

Zsyntezowane modelowe peptydy poddałam próbie desulfuryzacji oraz deselenizacji, aby 

wykazać użyteczność opracowanej metody natywnej chemicznej ligacji również wobec peptydów 

niezawierających w swojej sekwencji reszt Cys oraz Sec. Zastosowałam procedurę desulfuryzacji 
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redukcyjnej opracowanej przez Danishefsky’ego i wsp. [234] z udziałem TCEP, VA-044 

(dichlorowodorku 2,2’-azobis(2-(2-imidazol-2-ilo)propanu) oraz tBuSH w środowisku lekko 

kwaśnym (pH 5,5) w temperaturze 37°C. Po inkubacji przez noc (17-24 h) desulfuryzacja zachodziła 

w sposób całkowicie ilościowy. Na Ryc. 136 zamieściłam dane analityczne dla desulfuryzacji 

modelowego pentapeptydu cyklo-CLYRG. W górnej części porównałam chromatogramy jonowe 

odpowiadające: produktowi desulfuryzacji – cyklo-ALYRG: 561,3143, substratowi – cyklo-CLYRG: 

593,2965, oraz możliwemu utlenionemu produktowi ubocznemu – cyklo-SLYRG: 577,3109, których 

struktury zostały również zamieszczone na chromatogramie. Ponieważ związki te koeluowały, 

możliwe było tylko porównanie ich chromatogramów XIC. Główny sygnał odpowiada otrzymanemu 

produktowi desulfuryzacji, natomiast chromatogram substratu oraz produktu ubocznego wykazują 

bardzo małą intensywność. Pod chromatogramem zamieściłam uśrednione widmo masowe dla zakresu 

6.7-7.6 min z powiększonym rozkładem izotopowym odpowiadającym cyklo-ALYRG. Dzięki 

desulfuryzacji redukcyjnej mogłam oprócz otrzymania cyklicznych peptydów niezawierających reszt 

Cys, rozróżnić monomery z międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym od cyklicznego dimeru 

z mostkiem wewnątrzcząsteczkowym. W przypadku opisanych syntez, prawie zawsze zachodziła 

koelucja tych form z racji, że są swoimi izomerami strukturalnymi. Ich rozdział mógł się odbyć np. 

poprzez redukcję wiązań disulfidowych za pomocą TCEP. Po redukcji mógłby natomiast pozostać 

resztkowy sygnał wciąż utlenionych mostków. W takiej sytuacji nie będzie jednoznaczne czy np. 

jedna z form ulegałaby trudniej redukcji i łatwiej się utleniała. Ponadto po redukcji często w dalszym 

ciągu następowała koelucja. Przy desulfuryzacji natomiast nie ma możliwości utworzenia połączenia 

między dwoma monomerami, więc dochodzi do pełnego rozdziału monomeru od dimeru (Ryc. 137). 

 

Ryc. 136 góra: LC-MS produktu po desulfuryzacji z ekstrahowanymi chromatogramami jonowymi 

odpowiadającymi: substratowi cyklo-CLYRG (593,2965), produktowi cyklo-ALYRG (561,3177) i możliwemu 

produktowi ubocznemu cyklo-SLYRG (577.3109); dół: widmo MS w przedziale 6,8-7,8’ z rozkładem izotopowym 

produktu głównego, z którego można wnioskować śladową dimeryzację (otrzymanie cyklo-ALYRGALYRG). 
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Ryc. 137 Rozróżnienie dimeru peptydu z międzycząsteczkowym mostkiem disiarczkowym oraz cyklicznego 

dimeru z wewnątrzcząsteczkowym mostkiem disulfidowym poprzez desulfuryzację redukcyjną. 

Deselenizacja (cyklo-ULYRAG)2Se-S została przeprowadzona dwoma metodami: z udziałem 

nadmiaru TCEP w odgazowanym buforze fosforanowym o pH 6,8 oraz z udziałem TCEP i VA-044 

również w tym samym buforze. Obydwie metody doprowadziły do konwersji cyklo-ULYRAG 

w cyklo-ALYRAG oraz do powstania produktu ubocznego cyklo-G(OH)LYRAG w którym doszło 

więc do utlenienia. Na Ryc. 138 zamieściłam chromatogram LC-MS surowej mieszaniny 

poreakcyjnej. W warunkach deselenizacji z udziałem Va-044 nie zaobserwowałam śladowych ilości 

substratu, natomiast w próbie deselenizacji bez tego odczynnika nadal można było zidentyfikować 

substrat. Głównym produktem reakcji jest cyklo-ALYRAG o m/z 632,3515 przy 10,3’, natomiast 

obserwując jego rozkład izotopowy zidentyfikowałam koelucję produktu o m/z 634,3547 przy 10,2’. 

Wartość ta może odpowiadać produktowi, w którym doszło do utraty Se-CH2, a następnie utlenienia 
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do grupy hydroksylowej. Hipoteza ta wymaga natomiast dalszych badań, ponieważ w literaturze nie 

znalazłam doniesień o tego typu reakcji ubocznej. 

 

Ryc. 138 Analiza LC-MS surowej mieszaniny po deselenizacji (cyklo-ULYRAG)2Se-S z udziałem TCEP i VA-044 

w pH 8 przez 1h: góra – chromatogram LC-MS z BPC I XIC odpowiadającym powstałym produktom 

peptydowym; dół – uśrednione widmo MS w zakresie 10,0-10,6’ wraz z powiększonym rozkładem izotopowym w 

insercie. 

 

7. WNIOSKI 

Celem mojej pracy doktorskiej było opracowanie nowej jednoreaktorowej metody cyklizacji 

peptydów w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego z zastosowaniem tandemowego 

przeniesienia acylu. Zadanie to w pełni zrealizowałam. W tym celu opracowałam nowy prekursor 

tioestru: N-2[tioetylo]glicynę oraz N-2[dimetylotioetylo]glicynę. Ich synteza odbyła się na nośniku 

stałym w reakcji substytucji nukleofilowej reszty kwasu chloro- lub bromooctowego z blokowanymi 

pochodnymi cysteaminy. 

Synteza blokowanych cysteamin celem utworzenia kwasu [(2-sulfanyloetylo)amino]octowego 

przebiegła w zaplanowany sposób z zadowalającą wydajnością. Przeprowadzona została również 

pełna charakterystyka związków. Reakcja z trifenylometanolem okazała się wydajniejsza niż 

z chlorkiem tritylu. Przyłączanie do nośnika stałego również przebiegło w zaplanowany sposób. 

Zidentyfikowałam reakcję uboczną jaką była substytucja nukleofilowa reszty kwasu przez piperydynę 

tworząc resztę N-piperydynoglicyny. Zwiększenie ilości przemywań przed sprzęganiem kwasu 

chlorooctowego oraz dwukrotne dodanie blokowanej cysteaminy w 9-krotnym nadmiarze pozwoliło 

wyeliminować tą reakcję uboczną. Synteza nowego kryptotioestru okazała się prosta i ekonomiczna. 

Ustaliłam, że przy zastosowaniu dwóch żywic: TentaGel RAM (Iris Biotech) oraz 

ChemMatrix (Iris Biotech) o obsadzeniach 0,4-0,5 mmol/g dochodzi do łączenia krzyżowego dwóch 

reszt kwasu chlorooctowego z blokowaną cysteaminą z utworzeniem aminy trzeciorzędowej. Należy 
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również zaznaczyć że kwas halogenooctowy nie był sprzęgnięty bezpośrednio do linkera żywicy, ale 

do sekwencji: AAM, co miało na celu zwiększenie odległości między ziarnem żywicy a grupą 

reaktywną. W przypadku żywic: TentaGel R RAM, TentaGel MB NH2, TentaGel HL NH2, TentaGel 

S NH2 (producent: Rapp Polymers) oraz TentaGel NH2 o obsadzeniu 0,5 mmol/g (Iris Biotech) nie 

doszło do reakcji ubocznej w związku z czym należy sądzić, że żywice dla których zaszła ta reakcja 

uboczna mogły mieć defekt polegający na tym, że lokalnie występowało duże obsadzenie grup 

aktywnych w skupiskach. Hipotezę potwierdza eksperyment, w którym manualnie zmniejszyłam 

obsadzenie żywic poprzez zastosowanie 0,5 eq blokowanego aminokwasu w pierwszym sprzęganiu a 

następnie acetylację co nie pomogło zniwelować tej reakcji ubocznej na wspomnianych wadliwych 

nośnikach stałych. 

„Wąskim gardłem” syntezy liniowych prekursorów peptydowych do cyklizacji okazała się 

reakcja sprzęgania kolejnego blokowanego aminokwasu do tritylowanych kryptotioestrów ze względu 

na wysoką zawadę steryczną, która była jeszcze większa w przypadku N-SdmEtGly. Problemy 

związane z dołączeniem reszty acylowej do alkilowanych aminokwasów są powszechnie znane. 

Początkowo spadek obsadzenia nośnika wynosił powyżej 50%. Zoptymalizowałam warunki tego 

sprzęgania stosując dwukrotnie 6 eq PyAOP oraz 12 eq DIPEA lub 6 eq DIC z 6 eq Oxyma. 

Wydajność sprzęgania była zależna od blokowanego aminokwasu i najniższe jej wartości osiągnęłam 

dla rozgałęzionych aminokwasów z rozbudowanymi grupami blokującymi, takimi jak: Trt, Pbf oraz 

OtBu. W przypadku Fmoc-Ile-OH oraz Fmoc-Asn(Trt)-OH konieczne było mikrofalowe 

wspomaganie w celu zwiększenia wydajności sprzęgania powyżej 50%. Dzięki otrzymanym wynikom 

możliwe jest zaprojektowanie syntezy liniowego prekursora peptydowego w taki sposób, aby osiągnąć 

satysfakcjonującą wydajność elongacji. W przypadku analogu N-2[dimetylotioetylo]glicyny 

maksymalna wydajność sprzęgania wyniosła 47%, a dla N-2[tioetylo]glicyny: 60-99%. 

Wykazałam, że synteza prekursorów peptydowych może zostać całkowicie lub częściowo 

zautomatyzowana. Po manualnym przyłączeniu kryptotioestru do nośnika stałego dalsza synteza 

peptydu może być kontynuowana z zastosowaniem automatycznego syntezatora peptydów. 

Zoptymalizowałam również przyłączenie kryptotioestru w sposób zautomatyzowany. Automatyzacja 

umożliwi szybką syntezę wielu prekursorów peptydowych w krótkim czasie, dzięki temu będzie 

można otrzymywać biblioteki peptydów cyklicznych np. do badań przesiewowych. Dodatkowo, 

zastosowanie aktywacji mikrofalowej pozwala na znaczne przyspieszenie kluczowych etapów 

syntezy: sprzęgania kolejnego aminokwasu do N-SEtGly i substytucji nukleofilowej (przyłączenie 

pochodnej cysteaminy do reszty halogenoacetylowej). 

W kolejnym etapie zbadałam proces migracji acylu z atomu azotu na atom siarki oraz 

transtioestryfikacji w temperaturze pokojowej w warunkach kwasowych. Czas połowiczny reakcji 

w temperaturze pokojowej wynosi ok 24 h, co oznacza, że jest ona powolna w porównaniu do np. 

kryptotioestru N-hydroksybenzylocysteinowego lub do hydrazydu, którego tioliza do tioestru zachodzi 

w ciągu 30’. Zastosowanie N-2[dimetylotioetylo]glicyny pozwoliło zwiększyć szybkość migracji 

acylu z atomu azotu na atom siarki ze względu na efekt Thorpe-Ingolda, jednak nie zaobserwowałam 

transtioestryfikacji z zewnętrznym tiolem, najprawdopodobniej ze względu na efekt steryczny. Mimo 

że migracja N,S-acylowa zachodziła szybciej w niższym pH, to transtioestryfikacja zachodziła 

szybciej w wyższym pH. 

Zoptymalizowałam warunki transtioestryfikacji oraz NCL. Najwydajniejszą metodą okazała 

się procedura dwuetapowa, w której najpierw zachodziła migracja acylu i transtioestryfikacja 

z merkaptoetanosulfonianem sodu w środowisku kwaśnym, a następnie ligacja w środowisku lekko 

zasadowym (pH < 7,4). W przypadku trudniejszych syntez w drugim etapie dodawałam również 

MPAA lub imidazol, aby utworzyć bardziej reaktywny produkt przejściowy. Wyższe pH prowadziło 

do hydrolizy tioestrów. W obecności ditiotreitolu dochodziło do konkurencyjnej transtioestryfikacji 

z DTT mimo jego pięciokrotnie mniejszej ilości niż MESNa, a następnie przeniesienia S,O-acylowego 
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z grupą hydroksylową reszty DTT oraz hydrolizy. Konieczne więc było zastosowanie innego 

odczynnika redukującego. W przypadku zastosowania 10-krotnego nadmiaru TCEP, po upływie około 

24 h reakcji dochodziło do jego utlenienia, a następnie utlenienia mostków disiarczkowych grup 

tiolowych, co hamowało ligację. Zwiększenie nadmiaru TCEP do 50 ekwiwalentów w podwyższonej 

temperaturze prowadziło natomiast do desulfuryzacji tioestrów peptydowych i peptydów. Optymalną 

metodą było więc bieżące monitorowanie przebiegu reakcji za pomocą LC-UV-MS i dodawanie 

nowych porcji TCEP co około 24-48 h po zaobserwowaniu całkowitego utlenienia TCEP oraz utraty 2 

jednostek masy peptydu świadczących o utworzeniu mostków S-S. Transtioestryfikacja z cysteiną 

zachodziła natomiast wydajniej niż z MESNa i DTT, co można tłumaczyć następującą po niej 

migracją acylu na grupę aminową reszty cysteiny, co oznacza, że wewnątrzcząsteczkowa ligacja 

również będzie mogła zachodzić efektywnie. Zbadałam również bezpośrednią ligację bez udziału 

zewnętrznego tiolu. Reakcja ta zachodziła, jednak o wiele wolniej niż z jego udziałem. Dlatego 

w późniejszych eksperymentach stosowałam dodatek tiolu podczas ligacji i cyklizacji w celu 

zwiększenia jej wydajności. Zoptymalizowałam również czas reakcji ligacji. W przypadku ligacji 

liniowej czas ten był dłuższy i wynosił 3-5 dni, natomiast w przypadku cyklizacji były to 2-3 doby. 

Uniwersalność opracowanej metody w syntezie i otrzymywaniu tioestrów peptydowych do 

NCL i cyklizacji sprawdziłam na bibliotekach peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

zarówno w roztworze jak i na nośniku stałym. Prekursory tioestrów zostały poddane 

transtioestryfikacji z MESNa i ligacji z modelowymi peptydami N-cysteinylowymi. Ligacja zaszła 

w przypadku wszystkich kanonicznych prekursorów oprócz tych zawierających w pozycji X reszty: 

izoleucyny, proliny, waliny oraz asparaginy. W przypadku reszty asparaginy dochodziło do powstania 

C-końcowego aspartiimidu, w przypadku izoleucyny transtioestryfikacja nie zachodziła w ogóle, 

a w przypadku waliny była ona śladowa, co można tłumaczyć wysoką zawadą steryczną. 

W przypadku reszty proliny doszło do utworzenia tioestru, ale następnie zaszła jego hydroliza. Próba 

ligacji analogu izoleucynowego z H-UKAY-NH2 również nie doprowadziła do ligacji. 

W celu przyspieszenia ligacji sprawdziłam wpływ temperatury oraz promieniowania 

mikrofalowego. Zwiększenie temperatury nie prowadziło zasadniczo do przyspieszenia reakcji 

i prowadziło do reakcji ubocznych. Zastosowanie reaktora mikrofalowego w NCL pozwoliło 

natomiast skrócić czas reakcji z kilku dni do 15 godzin osiągając podobną wydajność. W warunkach 

mikrofalowych udało mi się również przeprowadzić pośrednią ligację między dwoma 

peptydylożywicami z udziałem MESNa oraz imidazolu. Jest to nowy zasługujący na uwagę i dalsze 

badania sposób przeprowadzenia ligacji. 

Sprawdziłam również zastosowanie N-2[tioetylo]glicyny w ligacji sekwencyjnej. Prekursor 

ten może zostać zastosowany w środkowym segmencie do ligacji, jednak tiazolidyna nie może być 

stosowana w blokowaniu N-końcowej cysteiny, ponieważ w warunkach kwasowych przez tak długi 

czas reakcji dochodzi do jej znacznego odblokowania i ubocznej cyklizacji segmentu środkowego. 

Oznacza to więc, że opracowane warunki były lepsze w celu przeprowadzenia cyklizacji niż ligacji. 

Blokując segment środkowy za pomocą Fmoc, który jest labilny w warunkach zasadowych, udało mi 

się uniknąć ubocznej cyklizacji oraz usunąć grupę bez degradacji syntezowanego peptydu poprzez 

dodanie piperydyny w roztworze wodnym i inkubację przez około 3 minuty w pH 11. Po 3 dniach 

reakcji, ligacja osiągnęła wydajność ok. 40% więc poddałam otrzymaną mieszaninę kolejnej ligacji, 

która zakończyła się niepowodzeniem ze względu na to, że wciąż był duży udział segmentu 

środkowego i C-końcowego w mieszaninie i zaszła ligacja między segmentem 1 i 2. Rozwiązaniem 

tego problemu mogłoby być wydzielenie najpierw produktu pierwszej ligacji i jego osobna ligacja 

z kolejnym segmentem. Ligacja sekwencyjna może mieć zastosowanie w syntezie bardzo długich 

peptydów cyklicznych i białek, których sekwencja mogłaby zostać podzielona na dwa segmenty, 

z których obydwa zawierałyby N-końcowe reszty cystein oraz dwa różne C-końcowe prekursory 

tioestrów i w pierwszym etapie doszłoby do ligacji C-końcowego tioestru segmentu 1 z N-końcową 



160 

 

cysteiną segmentu 2, a następnie odblokowania N-końcowej cysteiny oraz C-końcowego tioestru 

zligowanego peptydu i ich makrocyklizacja. Metoda ta wymaga więc dalszej optymalizacji. 

Synteza peptydów cyklicznych za pomocą natywnej chemicznej ligacji z zastosowaniem 

nowej grupy prowadzącej do przeniesienia N,S-acylowego również przebiegła w planowany sposób. 

Związki zostały w pełni scharakteryzowane za pomocą LC-UV-MS oraz MS/MS. Głównymi 

produktami ubocznymi syntez prekursorów na nośniku stałym były peptydy cykliczne ze skróconym 

łańcuchem peptydowym, zhydrolizowane tioestry oraz cyklodimery. Dzięki optymalizacji warunków 

syntezy liniowych prekursorów możliwe było wyeliminowanie delecji, natomiast zmniejszenie 

stężenia z 3 do 0,3 mM (względem ilości peptydu na żywicy) pozwoliło ograniczyć uboczną 

cyklodimeryzację. Jednoreaktorowa cyklizacja w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego 

zachodziła efektywnie ze względu na obecność N-końcowej reszty cysteiny. W celu zwiększenia jej 

efektywności procedura może być powtórzona dwukrotnie w celu usunięcia całego prekursora 

z żywicy. W przypadku syntezy modelowych peptydów zawierających reszty proliny i glicyny, a także 

naturalnie występujących peptydów cyklicznych, wewnątrzcząsteczkowa ligacja była o wiele bardziej 

efektywna i można było uniknąć ubocznej hydrolizy tioestru oraz cyklodimeryzacji. Podczas syntezy 

modelowych cyklotetrapeptydów udział cyklodimeryzacji był większy i zależny od sekwencji. 

Przykładowo w syntezie cyklo-CPKA oraz cyklo-CLYG udało się w dużym stopniu ograniczyć 

cyklodimeryzację, natomiast w cyklizacji CPSarG zawierającego analogi D oraz L-proliny, głównym 

produktem był cyklodimer. Cyklodimeryzacji można było też uniknąć stosując bezpośrednią 

cykloligację bez udziału zewnętrznego tiolu. Hydroliza tioestru również była zależna od sekwencji. 

Zaobserwowałam mniejszy udział hydrolizy w przypadku cyklizacji peptydów zawierających reszty 

proliny i glicyny, natomiast w próbach cyklizacji analogów CLY(X)nG udział produktu 

zhydrolizowanego był większy niż cyklicznego. W badaniu tej biblioteki peptydowej wyznaczyłam 

dolny limit długości łańcucha peptydowego ulegający cyklizacji, jakim były cztery reszty 

aminokwasowe w metodzie dużego rozcieńczenia. Metoda ta nie pozwoliła natomiast na otrzymanie 

cyklicznego tripeptydu i przy stosowaniu wysokiego rozcieńczenia powstał cykliczny heksapeptyd. 

Penta, heksa oraz heptapeptydy ulegają natomiast cyklizacji i zależnie od sekwencji udział ubocznej 

hydrolizy może być zróżnicowany. Zbadałam również, czy podczas cyklizacji zachodzi epimeryzacja 

prowadząca do zmiany konfiguracji C-końcowej reszty aminokwasowej. Poprzez syntezę 

i porównanie czasów retencji analogów Aksinelliny A z resztami D- oraz L-treoniny, wykazane 

zostało że nie zachodzi epimeryzacja. 

Opracowaną metodę wykorzystałam do syntezy naturalnych cyklopeptydów takich jak 

inhibitor trypsyny z nasion słonecznika SFTI-1 oraz analog [D-Thr1Cys5]-Aksinelliny A oraz brałam 

udział w syntezie liniowego prekursora θ-defensyny makaka RTD-1. 

Zbadałam również możliwość przeprowadzenia ligacji bez reszty cysteiny (cysteine-free 

ligation). Otrzymane peptydy cykliczne z biblioteki cyklo-CLY(X)nG poddałam desulfuryzacji do 

cyklo-ALY(X)nG co potwierdza, że opracowaną metodą można również otrzymywać peptydy 

cykliczne niezawierające reszt cysteiny, a zawierające reszty alaniny. Zostały również przetestowane 

wybrane analogi cysteiny jako występujące w N-końcowej pozycji akceptory reszty acylowej, takie 

jak: selenocysteina, homocysteina, D-cysteina, penicylamina oraz seryna. W tym ostatnim 

zamierzałam sprawdzić, czy możliwa jest reakcja ligacji z udziałem grupy hydroksylowej. Ligacja 

była najefektywniejsza w przypadku analogu z resztą selenocysteiny i zachodziła całkowicie w mniej 

niż 24 h. Konieczne było natomiast dodanie dużego nadmiaru DTT (powyżej 50 eq). Metoda ta 

mogłaby być stosowana do cyklizacji tych peptydów, których standardowa cyklizacja zachodzi 

nieefektywnie, np. ULYRAG. Efektywniejsza od cysteiny w NCL była również reszta homocysteiny. 

Powodem tego może być to, że ze względu na wydłużenie łańcucha bocznego łatwiejszy jest dostęp 

grupy tiolowej do węgla karbonylowego oraz że tworzy sześcio-, a nie pięcioczłonowy produkt 

pośredni. Analog z resztą D-cysteiny ulegał ligacji mniej efektywnie niż z resztą L-cysteiny. 
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W przypadku analogu z resztą penicylaminy nie doszło do cyklizacji, a głównym produktem był 

liniowy peptyd. Możliwe, że cyklizacja zaszłaby, gdyby zastosowana została sekwencja bardziej 

podatna na odpowiednie wygięcie łańcucha peptydowego. Natomiast peptydy zawierające w N-

końcowej pozycji resztę seryny okazały się całkowicie niereaktywne w NCL, co jest zaletą tej metody. 

Podsumowując, przeprowadziłam jednoreaktorowe syntezy peptydów cyklicznych w skali 

preparatywnej w połączeniu z uwolnieniem z nośnika stałego stosując opracowaną przez mnie nową 

resztę aminokwasową: N-2[tioetylo]glicynę w oparciu o przeniesienie acylu z atomu azotu na atom 

siarki. Opracowałam metodę jej ekonomicznej i prostej syntezy na nośniku stałym, jak i całego 

prekursora peptydowego, zoptymalizowałam warunki syntezy bibliotek peptydowych zawierających 

N-SEtGly w warunkach automatycznej syntezy i przeprowadziłam badania kinetyki przeniesienia N,S-

acylowego oraz transtioestryfikacji. Ponadto wykonałam również syntezę i wbudowanie do nośnika 

stałego nowej pochodnej – N-[2-tioetylodimetylo]glicyny. Przeprowadzone badania kinetyczne 

wykazały, że przegrupowanie do tioestru w analogach zawierających tą pochodną okazało się szybsza, 

niż dla niemodyfikowanej cysteaminy, chociaż nie zachodziła transtioestryfikacja. Opracowana 

metoda jest uniwersalna w otrzymywaniu tioestrów peptydowych z wyłączeniem tioestrów C-

końcowych Ile, Val, Pro i Asn. Opracowana metoda pozwala zarówno na liniową ligację zarówno 

oligopeptydów jak i długich polipeptydów oraz cyklizację liniowych prekursorów z oraz bez udziału 

zewnętrznego tiolu. Zoptymalizowałam procedurę cyklizacji stosując 50 ekwiwalentów MESNa z 10 

ekwiwalentami TCEP w temperaturze 40°C w buforze cytrynianowym o pH 3 i w stężeniu 3 mM 

peptydu lub 0,3 mM w celu uniknięcia cyklodimeryzacji przez 1-2 doby, a następnie poprzez zmianę 

pH do 7,4 i dodanie kolejnej porcji TCEP i inkubację przez kolejną dobę. Wydajności oczyszczonych 

produktów wynosiły 10-20% dla peptydów liniowych i odpowiednio 10-30%, dla cyklicznych . 
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8. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

8.1. Ogólne 

Wszystkie peptydy i ich prekursory zostały zsyntezowane według strategii Fmoc-SPPS [106, 110]: 

• manualnie z dwugodzinnym lub całonocnym sprzęganiem w temperaturze pokojowej, 

• manualnie ze sprzęganiem wspomaganym falami ultradźwiękowymi [281], na łaźni POLSONIC 

0.5, 80 W, 

• półautomatycznie: fragment: N-2[tioetylo]glicyna-linker został wprowadzony manualnie, a reszta 

sekwencji w sposób automatyczny, 

• automatycznie: cała synteza prekursora peptydowego została zsyntezowana automatycznie, 

zarówno z jak i bez wykorzystania ogrzewania mikrofalowego. 

Zastosowany został mikrofalowy syntezator automatyczny Initiator+ Alstra (Biotage, Szwecja), CEM, 

Liberty Blue lub syntezator równoległy Prelude.  

Natywna chemiczna ligacja została wykonana w temperaturze pokojowej lub podwyższonej z 

użyciem: łaźni wodnej (AJL, electronic), suchej łaźni z wytrząsaniem: LLG uniThermix 1 pro lub 

w reaktorze mikrofalowym CEM Discover. 

Nadmiar rozpuszczalników organicznych został usunięty albo pod strumieniem azotu, albo 

z zastosowaniem wyparki obrotowej IKA, a woda poprzez liofilizację na aparacie Labconto (Kansas 

City, MO, USA).  

Zsyntezowane związki zarówno surowe jak i oczyszczone zostały zanalizowane za pomocą HPLC, 

ESI-MS lub LC-UV-ESI-MS. Peptydy zostały oczyszczone za pomocą preparatywnego HPLC lub 

chromatografu typu flash w odwróconym układzie faz a pozostałe związki poprzez chromatografię 

kolumnową, chromatografię flash w normalnym układzie faz, krystalizację lub ekstrakcję. 

Zastosowanie chromatografii flash w odwróconym układzie faz w oczyszczaniu peptydów wynikało z 

awarii detektora UV chromatografu preparatywnego oraz w celu przetestowania zastosowania tej 

metody w oczyszczaniu z kolumną Sfär C18. Peptydy zostały scharakteryzowane za pomocą LC-UV-

MS oraz LC-MS/MS i UV-Vis. Związki niskocząsteczkowe zostały zidentyfikowane za pomocą TLC, 

temperatury topnienia i spektroskopii NMR.  

8.2. Stosowane odczynniki 

Wszystkie komercyjnie dostępne odczynniki zostały użyte bez dalszego oczyszczania. Woda została 

zdejonizowana za pomocą systemu Hydrolab poprzez osmozę odwróconą. Część odczynników do 

syntezy peptydów wraz ze strukturami została ujęta w Tabela 4. Blokowane aminokwasy zostały 

zakupione w PeptideWeb z wyjątkiem: Fmoc-βAla-OH, Fmoc-Cys(Mtt)-OH, Fmoc-dCys(Trt)-OH, 

Fmoc-Lys(Mtt)OH, Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-Sec(Mob)-OH, które zostały zakupione w Merck, 

a Fmoc-hCys(Trt)OH w IrisBiotech GmbH. Chlorowodorek cysteaminy, chlorowodorek 

dimetylocysteaminy, tert-butylotiol – tBuSH, 4-metoksy-α-toluenotiol – Mob-SH, chlorek tritylu – 

Trt-Cl, chlorek 4-metoksytritylu – Mmt-Cl, trifenylometanol – Trt-OH, kwas bromooctowy – 

BrAcOH i chlorooctowy – ClAcOH, zostały zakupione w Sigma-Aldrich, a chlorowodorek tritylo-

cysteaminy – (Trt)cea*HCl w Iris Biotech. Wykorzystane zostały następujące żywice: Rink 

ChemMatrix – 0,4-0,6 mmol/g (Sigma-Aldrich, TentaGel® HL NH2 (0,56 mmol/g) TentaGel S NH2 

(0,26 mmol/g), TentaGel® MB NH2 (0,23 mmol/g) i TentaGel R RAM (Rink Amide – 0,19 mmol/g 

zakupione w RAPP Polymers GmbH, żywica Rink Amide ChemMatrix® w Sigma Aldrich. Reaktorki 
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strzykawkowe do manualnej syntezy peptydów zostały zakupione w Intavis (5 ml), a w przypadku 

syntezy zautomatyzowanej w reaktorkach dedykowanych do odpowiedniego syntezatora. 

Następujące rozpuszczalniki: chloroform deuterowany stabilizowany amylenem – CDCl3, metanol 

deuterowany – MeOD, dichlorometan – DCM, , tetrahydrofuran – THF, eter dietylowy – Et2O, kwas 

mrówkowy – HCOOH, kwas trifluorooctowy – TFA, bromocyjan – BrCN, 1,2-etanoditiol – EDT czda 

zostały zakupione w Sigma-Aldrich, etanol, metanol czda – MeOH, chloroform czda – CHCl3 

i pirydyna w ChemPur, kwas octowy w Lachner, acetonitryl do HPLC w VWR Chemicals. 

Rozpuszczalniki do LC-MS: acetonitryl (MeCN), HCOOH w skali HPLC zostały zakupione w Sigma 

Aldrich, a metanol – MeOH oraz woda w jakości HPLC – w J. T. Baker. Odczynniki do natywnej 

chemicznej ligacji: 2-merkaptoetanosulfonian sodu – MESNa, kwas 4-merkaptofenylooctowy – 

MPAA, tris(2-karboksyetylofosfina – TCEP, ditiotreitol – DTT, bufor diwęglan trietyloamoniowy – 

TEAB, 1M, pH 8,5, fenol, HCl stężony 35-38% zostały zakupione w Sigma-Aldrich. Inne związki 

pochodziły z:  kwas octowy (monohydrat), Na2HPO4×12H2O, KCN – POCH, NaH2PO4×2H2O  – 

AppliChem, NaOH – Stanlab, L-cysteina – Raanal Budapest, penicylamina,  selenofenol, tiazolidyna - 

Fluka, selen, chlorek tionylu – Acros Organics. 

 

8.3. Stosowane metody preparatywne 

8.3.1. Chromatografia typu flash 

Chromatografia typu flash na aparacie Buchi X10/X50 i Biotage® Selekt Systems 

w normalnym układzie faz: S1: chloroform, S2: metanol została wykorzystana do oczyszczania 

niskocząsteczkowych związków organicznych na kolumnie EcoFlex z wypełnieniem krzemionkowym 

(12 g, 50 µm), przepływ 20 ml/min, obj. nastrzyku: 5 ml, 3-5% S2/S1 z detekcją UV przy długości fali 

254 nm. Chromatografia w odwróconym układzie faz: A: H2O+0,1% TFA, B: 80% MeCN/ H2O+0,1% 

TFA została wykorzystania do oczyszczania peptydów na kolumnie Biotage Sfär C18 Duo (100 Å, 30 

µm), przepływ: 6 ml/min, obj. nastrzyku: 3,5 ml, gradient: 0-60% B/A w 15’ z detekcją UV przy 

długościach 220 i 274 nm. 

8.3.2. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) 

Ekstrakcja do fazy stałej została wykonana z użyciem kartridżów Sep-Pak C18 Plus Short 

(360 mg sorbentu, średnica ziarna: 55-105 µm, średnica porów: 125 Å, pH 2-8, Waters). Do 

mikroesktrakcji zostały zastosowane tipsy do pipet OMIX® C18 (10 – 100 µL, Varian). Sorbent został 

aktywowany poprzez trzykrotne przemycie metanolem (Sep-Pak – 1 ml, OMIX – 100 µL), 3-krotne 

stabilizowanie w warunkach początkowych (H2O+0,1% HCOOH lub z udziałem kilku procent 

MeCN), a następnie próbka została przez niego dwukrotnie przepuszczona. Substancje hydrofilowe 

zostały wymyte poprzez trzykrotne przepłukanie daną ilością roztworu do stabilizacji, a próbka została 

eluowana za pomocą 60% MeCN/H2O+0,1% HCOOH. Następnie kolumna została przemyta 

trzykrotnie porcją metanolu w celu regeneracji i użyta ponownie. 

8.3.3. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 

Zsyntezowane peptydy zostały oczyszczone za pomocą preparatywnej wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej w układzie odwróconym (RP) na aparacie Varian ProStar (Palo Alto, CA, 

USA), wyposażonym w detektor UV – 210 i 280 nm oraz kolumnę oktadecylosillilową: TSKgel ODS-

120T (215 × 30 mm, 150 Å, 10 μm), przepływ – 7 ml/min, objętość nastrzyku – 2 ml, w układzie 

rozpuszczalników: A: H2O+0.1% TFA, B: 80% MeCN/H2O+0.1% TFA, gradient 0-40% w 40’, 40-
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100% w 20’, rt. Próbki zostały rozpuszczone w wodzie z dodatkiem MeCN aż do całkowitego 

rozpuszczenia i przefiltrowane. 

8.4. Stosowane metody analityczne 

8.4.1. Spektroskopia NMR 

Widma 1H NMR oraz 13C{1H} NMR zostały zmierzone na aparacie Bruker 500 MHz i 

zanalizowane za pomocą programu MestReNova. Jako sygnały referencyjne zastosowano: 7.24 ppm 

dla CDCl3 oraz 4.87 ppm dla MeOD. 10 mg próbki zostało rozpuszczone w 650 μl odpowiedniego 

rozpuszczalnika. 

8.4.2. Spektroskopia UV-Vis 

Do oznaczeń ilościowych i wyznaczenia krzywych kalibracyjnych wykonane zostały pomiary 

widm absorpcyjnych oraz absorpcji na aparacie Tecan infinite M200 Pro (Tecan Group Ltd, 

Männedorf, Szwajcaria) w kuwecie kwarcowej z redukcją tła w zakresie 230-700 nm.  

8.4.3. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 

Czystość związków została zanalizowana za pomocą analitycznego HPLC w odwróconym 

układzie faz: Thermo Separation Products (Waltham, MA, USA) wyposażonym w detektor UV przy 

wybranych długościach fali: 210 i 272 nm z kolumną Vydac Protein RP C18 (4.6 × 250 mm, 5 μm, 

300 Å) w układzie rozpuszczalników: A: H2O+0.1% TFA, B: 80% MeCN/H2O+0.1% TFA, gradient: 

0-80% B/A w 40’, rt, przepływ: 1 ml/min, obj. nastrzyku: 100 μl. Próbki zostały rozpuszczone w 

wodzie w stężeniu 1 mg/ml. Chromatogramy zostały zanalizowane za pomocą dedykowanego 

oprogramowania Data Reprocessing PC1000. 

HPLC w Orleanie zostało wykonane na aparacie VWR Hitachi Chromasolv w analogicznych 

warunkach stosując gradient 5-95% B/A w 5’. 

8.4.4. Spektrometria mas i LC-MS 

8.4.4.1. FT-ICR-MS 

Wysokorozdzielcze widma MS oraz MS/MS zostały zarejestrowane na Spektrometrze Mas 

Jonowego Rezonansu Cyklotronowego z fourierowską transformacją wyników (ang. Fourier 

Transform Ion Cyklotron Resonance Mass Spectrometer) – FT-ICR, Apex-Qe Ultra 7T (Bruker 

Daltonics, Brema, Niemcy, z jonizacją typu elektrosprej – ESI w trybie jonów dodatnich w przedziale 

100–2200 m/z, gaz suszący: N2, przepływ: 4 l/min, temperatura wewnętrznej kapilary: 200°C, 

napięcie: 4,5 kV, rozpuszczalnik: MeCN:H2O:HCOOH (50:50:0,1; v/v/v), przepływ: 3 μl/min. 

Fragmentacja odbyła się poprzez kolizję z gazem obojętnym (ang. collision-induced dissociation), 

jakim był Argon. Aparat został skalibrowany dedykowanym roztworem Tunemix (Bruker Daltonics). 

Energia kolizji – CE, została zoptymalizowana w celu najlepszej wydajności fragmentacji. Próbki 

zostały rozpuszczone w podanym rozpuszczalniku w celu ich protonacji. W przypadku 

słabojonizowalnych próbek, dodano roztwór NaCl do stężenia 10-4 mmol. 

8.4.4.2. LC-UV-IT-TOF-MS 

Pomiary LC-UV-MS zostały wykonane na aparacie LCMS-IT-TOF (Shimadzu). Jest to 

chromatograf cieczowy wyposażony w detektor PDA połączony z hybrydowym spektrometrem 

z pułapką jonową (ang. Ion Trap – IT) i analizatorem czasu przelotu (ang. Time of Flight – TOF), 

umożliwiającymi fragmentację typu MSn. Pomiary zostały wykonane w trybie jonów dodatnich lub 



165 

 

ujemnych, z jonizacją typu ESI w zakresie m/z 150-2000 lub 50-500, z napięciem 4,5 kV i tak samo 

fragmentacją CID. Rozdział został wykonany w układzie faz: A: H2O+0.1% HCOOH, 

B: MeCN+0.1% HCOOH, w gradiencie: 1-60% B/A w 15’ lub w warunkach izokratycznych 

w przypadku wysoce hydrofilowych peptydów, na kolumnie Aeris Peptide XB-C18 (100 mm × 2.1 

mm, 1.7 μm) przepływ: 0,2 ml/min z termostatem. Próbki zostały rozpuszczone w wodzie z dodatkiem 

MeCN aż do rozpuszczenia i rozcieńczone 10-krotnie, obj. nastrzyku: 0,2-2 μl. 

8.4.4.3. LC-qTOF-MS 

Pomiary LC-MS zostały również wykonane na aparacie LC-MS 9030 (Shimadzu). Jest to 

ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy UHPLC (ang. UltraHigh Performance Liquid 

Chromatography) Nexera X2 połączony z hybrydowym spektrometrem pojedynczym kwadrupolem 

(quadrupole – q) i analizatorem czasu przelotu, Pomiary zostały wykonane w trybie jonów dodatnich 

lub ujemnych, z jonizacją typu ESI w zakresie m/z 100-1500, z napięciem 4,5 kV i tak samo 

fragmentacją CID. Rozdział został wykonany w układzie faz: A: H2O+0.1% HCOOH, B: 80% 

MeCN/H2O+0.1% HCOOH, w gradiencie: 1-60% B/A w 15’ lub w warunkach izokratycznych w 

przypadku wysoce hydrofilowych peptydów, na kolumnie Peptide XB-C18 (100 mm × 2.1 mm, 1.7 

μm) przepływ: 0,2 ml/min z termostatem. Próbki zostały rozpuszczone w wodzie z dodatkiem MeCN 

aż do rozpuszczenia i rozcieńczone 100-krotnie, obj. nastrzyku: 0,1-1 μl. 

8.5. Procedury standardowe 

Przygotowanie buforów: 

Bufor cytrynianowy, 0,2M, pH 3 

Przepis 1 

Roztwór 1: Rozpuściłam 1,05 g monohydratu kwasu cytrynowego (C6H8O7*H2O) w 50 ml H2O 

zawierającym 1,66 ml 6M NaOH. Roztwór 2: Rozpuściłam 4,5 ml stężonego HCl (37-38%) w 95,5 

ml H2O (1 M) i rozcieńczyłam 10-krotnie. Zmieszałam 40.3 ml roztworu 1 oraz 59.7 ml roztworu 2. 

Wyrównałam pH za pomocą roztworu HCl. 

Przepis 2 

Odważyłam 5,88 g cytrynianu sodu i 4,202 g kwasu cytrynowego i rozpuściłam w 100 ml H2O. pH 

zostało wyrównane poprzez dodawanie porcji 1M HCl i pomiar pHmetrem. 

Bufory fosforanowe: 

Roztwór 1: Rozpuściłam 17,91 g Na2HPO4*12H2O w 250 ml wody (0,2 M) 

Roztwór 2: Rozpuściłam 3,12 g NaH2PO4*2H2O w 100 ml wody (0,2 M) 

Bufor fosforanowy, 0,2M, pH 7,4 

40,5 ml roztworu 1 + 9,5 ml roztworu 2 + woda do objętości 100 ml. 

Bufor fosforanowy, 0,2M, pH 6,6 

18,75 ml roztworu 1 + 31,25 ml roztworu 2 + woda do objętości 100 ml. 

Bufor fosforanowy 0,2M, pH 3 

Rozpuściłam 0,552 g NaH2PO4*H2O w 20 ml H2O. pH zostało wyrównane poprzez dodawanie porcji 

1M HCl i pomiar pHmetrem. 

Bufor cytrynianowo-fosforanowy, 0,2 M pH 5 
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Roztwór 1: Rozpuściłam 1,05 g monohydratu kwasu cytrynowego w 50 ml wody. Roztwór 2: 

Rozpuściłam 17,91 g Na2HPO4*12H2O w 250 ml wody. Zmieszałam 48,5 ml roztworu 1 i 51,5 ml 

roztworu 2. Wyrównałam pH za pomocą roztworu NaOH. 

Bufor 6M GdnHCl + 0.2 M fosforanowy, z 10% MESNa, pH 7.3 do metody hydrazydowej 

Rozpuściłam 22.92 g GdnHCl w 40 ml wody I dodałam 1.46 g Na2HPO4x2H2O i mieszałam przez 

30’. Wyrównałam pH dodając małe porcje 1 M NaOH do osiągnięcia pH 6.5. 

Przygotowanie innych roztworów: 

Roztwór bromocyjanu 

Roztwór 1 Pod wyciągiem odważyłam porcję 50-100 mg bromocyjanu i rozpuściłam w DCM do 

uzyskania stężenia 3 M. Roztwór 2 Przygotowałam 70% HCOOH/H2O. Próbkę peptydylożywicy 

zadałam mieszaniną roztworów 1 i 2 w stosunku 1:9 

Test Kaisera 

Roztwór 1: Rozpuściłam 5 g ninhydryny w 100 ml etanolu. Roztwór 2: Rozpuściłam 80 g fenolu 

w 20 ml etanolu. Roztwór 3: Rozpuściłam 2 ml 0,001 M wodnego roztworu cyjanku potasu w 98 ml 

pirydyny. Próbkę peptydylożywicy zadałam mieszaniną roztworów 1, 2 oraz 3 w stosunku 2:2:1. 

Test chloranilowy 

Roztwór 1: Rozpuściłam 0.1 ml acetaldehydu w 4.9 ml DMF Roztwór 2: Rozpuściłam 100 mg p-

chloranilu w 4.9 ml DMF. Próbkę peptydylożywicy zadałam mieszaniną roztworów 1 i 2 w stosunku 

1:1. 

8.5.1. Synteza peptydów i prekursorów peptydowych na nośniku stałym 

Synteza manualna 1 

Odważyłam porcję żywicy i umieściłam w reaktorze strzykawkowym. Dodałam 2-3 ml DMF 

i spęczniłam poprzez umieszczenie na rotatorze obrotowym na 0,5 h. Odfiltrowałam zawartość 

i przepłukałam jeszcze dwukrotnie porcją DMF. Zależnie od rodzaju żywicy przystąpiłam najpierw 

albo do sprzęgania aminokwasu albo deprotekcji Fmoc. W przypadku żywic TentaGel NH2 

rozpoczęłam od sprzęgania, a w przypadku TentaGel R RAM oraz ChemMatrix od usunięcia grupy 

Fmoc. W celu sprzęgania pobrałam przygotowany roztwór zawierający 3eq Fmoc-blokowanego 

aminokwasu (Fmoc-Aa) rozpuszczonego w 2-3 ml DMF z 6 eq DIPEA oraz 3eq pyBOP lub TBTU 

i mieszałam przez 20 minut na łaźni ultradźwiękowej lub 2h lub przez noc na rotatorze w rt. Po tym 

czasie przepłukałam żywicę 6-krotnie DMF i wykonałam test Kaisera, pobierając kilka ziaren 

peptydylożywicy do probówki i dodając po dwie krople roztworów 1 i 2 oraz jedną kroplę roztworu 

3 (Test Kaisera 8.5) i ogrzewając na łaźni wodnej przez 1-2 minuty. W przypadku braku zabarwienia 

kontynuowałam syntezę, a w przypadku pojawienia się granatowego zabarwienia ziaren, powtarzałam 

test Kaisera i po kolejnym pozytywnym wyniku powtarzałam reakcję sprzęgania. Kontynuując 

syntezę, pobrałam 2-3 ml 25% roztworu piperydyny w DMF i umieściłam reaktor na łaźni 

ultradźwiękowej na 5’. Po tym czasie zawartość odfiltrowałam i przepłukałam peptydylożywicę 7-

krotnie porcjami DMF i przystąpiłam do sprzęgania kolejnych blokowanych reszt aminokwasowych, 

powtarzając tą samą procedurę. Chcąc wykonać pomiar obsadzenia żywicy, zastąpiłam etap 

deprotekcji Fmoc procedurą wyznaczania obsadzenia. W celu wykonania acetylacji, do 

peptydylożywicy dodałam 3-krotnie roztwór Ac2O/DIPEA/DMF 0,9/1,7/7,4 v/v/v i mieszałam przez 

30’, a następnie odfiltrowałam i przepłukałam peptydylożywicę 5 razy DMF. W celu zakończenia lub 

przerwania syntezy, przystąpiłam do suszenia peptydylożywicy poprzez kilkukrotne przepłukiwanie 

serią rozpuszczalników: 1x mieszaniną DMF/DCM (1:1, v/v), 3x DCM, 1x mieszaniną DCM/THF 
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(1:1, v/v) i 3x THF, 1x THF/Et2O, 3xEt2O. Strzykawkę umieściłam na noc w eksykatorze 

próżniowym.  

Synteza manualna 2 

Odważyłam porcję żywicy i umieściłam w reaktorze strzykawkowym. Dodałam 4-5 ml NMP 

i spęczniłam poprzez umieszczenie na rotatorze obrotowym na 0,5h. Odfiltrowałam zawartość 

i przepłukałam jeszcze dwukrotnie porcją NMP. Zależnie od rodzaju żywicy przystąpiłam najpierw 

albo do sprzęgania albo deprotekcji Fmoc. W celu sprzęgania pobrałam przygotowany roztwór 

zawierający 10 eq Fmoc-blokowanego aminokwasu rozpuszczonego w 4-5 ml NMP z 20 eq DIPEA 

oraz 9,5 eq HATU i mieszałam przez 30’ na rotatorze w rt. Po tym czasie przepłukałam żywicę 6-

krotnie NMP i wykonałam test Kaisera, pobierając kilka ziaren peptydylożywicy do probówki 

i dodając po dwie krople roztworów 1 i 2 oraz jedną kroplę roztworu 3 (Test Kaisera 8.5) i ogrzewając 

na łaźni wodnej przez 1-2 minuty. Kontynuując syntezę, pobrałam trzykrotnie po 4 ml 20% roztworu 

PIP/NMP i mieszałam po 3’ na rotatorze obrotowym. Po tym czasie zawartość odfiltrowałam 

i przepłukałam peptydylożywicę 7-krotnie porcjami NMP i przystąpiłam do sprzęgania kolejnych 

blokowanych reszt aminokwasowych, powtarzając tą samą procedurę. Chcąc wykonać pomiar 

obsadzenia żywicy, zastąpiłam etap deprotekcji Fmoc procedurą wyznaczania obsadzenia. W celu 

wykonania acetylacji, do peptydylożywicy dodałam roztwór Ac2O/DIPEA/NMP 1/1/8 v/v/v 

i mieszałam przez 30’, a następnie odfiltrowałam i przepłukałam peptydylożywicę 5 razy NMP. 

W celu zakończenia lub przerwania syntezy, przystąpiłam do suszenia peptydylożywicy poprzez 

kilkukrotne przepłukiwanie serią rozpuszczalników: 1x mieszaniną DMF/DCM (1:1, v/v), 3x DCM, 

1x mieszaniną DCM/MeOH (1:1, v/v) i 3x MeOH, 1x MeOH/Et2O, 3xEt2O. Strzykawkę umieściłam 

w lodówce. 

Synteza półautomatyczna 1  

Syntezę fragmentu linkera N-SEtGly-linker wykonałam manualnie stosując TBTU jako odczynnik 

sprzęgający. Następnie przeniosłam peptydylożywicę do dedykowanego do syntezatora 

mikrofalowego Initiator+ Alstra Biotage lub CEM Liberty Blue reaktora z filtrem i spęczniłam 

poprzez mieszanie przez 20 minut w 4,5 ml DMF. Przygotowałam roztwory wszystkich substratów 

w DMF o stężeniu 0,2 M, a piperydynę o stężeniu 20%. Do peptydylożywicy została dosyntezowana 

sekwencja danego peptydu. Warunki sprzęgania to 5 eq Fmoc-Aa, 5 eq DIC oraz 5 eq Oxyma Pure. 

Sprzęganie było wspomagane mikrofalowo w temperaturze 75° z mieszaniem przez 5’. Po sprzęganiu, 

peptydylożywica była przepłukiwana 5 razy porcjami 4,5 ml DMF po 1’. Warunki deprotekcji Fmoc 

to dwukrotne dodanie 20% PIP/DMF i mieszanie najpierw przez 3, a następnie 10 minut w rt. Po 

deprotekcji, peptydylożywica została przepłukana 5 krotnie porcjami 4,5 ml DMF po 1’. Suszenie 

żywicy odbyło się poprzez przepłukiwanie za pomocą DCM, a następnie MeOH. 

Synteza półautomatyczna 2 

Syntezę linkera z N-SEtGly wykonałam manualnie stosując TBTU lub HATU jako odczynnika 

sprzęgającego Przeniosłam peptydylożywicę do dedykowanego do syntezatora mikrofalowego 

Prelude® Protein Technologies reaktora z filtrem i spęczniłam poprzez mieszanie przez 20 minut 

w 4,5 ml NMP. Przygotowałam roztwory wszystkich FmocAa w NMP o stężeniu 0,5 M, HATU 0,475 

M, DIPEA 1M, a piperydynę o stężeniu 20%. Warunki sprzęgania to 10 eq Fmoc-Aa, 20 eq DIPEA 

oraz 9,5 eq HATU i mieszanie przez 2h w rt. Po sprzęganiu, peptydylożywica była przepłukiwana 

5 razy porcjami 4,5 ml NMP po 1’. Po każdym sprzęganiu przeprowadzona została acetylacja i kolejne 

przepłukiwanie NMP. Acetylacja polegała na dodaniu porcji roztworu 0,5 M Ac2O, 0,13 M DIPEA, 

0,013 M HOBt w NMP i mieszaniu przez 30’ w rt. Warunki deprotekcji Fmoc to 3-krotne dodanie 

porcji 5 ml 20% PIP/NMP i mieszanie po 3 minuty. 
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Synteza automatyczna 

Syntezę całego prekursora peptydowego przeprowadziłam w całości z wykorzystaniem syntezatora 

mikrofalowego Initiator+ Alstra Biotage. Odważyłam porcję żywicy do dedykowanego reaktora 

z filtrem i spęczniłam poprzez mieszanie przez 20 minut w 4,5 ml DMF. Przygotowałam roztwory 

wszystkich substratów w DMF o stężeniu 0,2 M, a piperydynę o stężeniu 20%. Do peptydylożywicy 

została dosyntezowana sekwencja peptydu. Warunki sprzęgania to 5 eq Fmoc-Aa, 5 eq DIC oraz 5 eq 

Oxyma Pure. Sprzęganie było wspomagane mikrofalowo w temperaturze 75° z mieszaniem przez 5’. 

Po sprzęganiu, peptydylożywica była przepłukiwana 4 razy porcjami 4,5 ml DMF po 1’. Warunki 

deprotekcji Fmoc to dwukrotne dodanie 20% PIP/DMF i mieszanie najpierw przez 3, a następnie 10 

minut w rt. Po deprotekcji, peptydylożywica została przepłukana 4-krotnie porcjami 4,5 ml DMF po 

1’. Suszenie żywicy odbyło się poprzez przepłukiwanie za pomocą DCM, a następnie MeOH. 

8.5.2. Synteza TCEP=Se 

W fiolce rozpuściłam 61 mg TCEP oraz 17 mg Se (1 eq) w 2 ml buforu fosforanowego o pH 7. 

Mieszałam całość przez 1,5 h na mieszadle magnetycznym. Po tym czasie dodałam 3 ml 0,1% TFA 

w wodzie i odsoliłam za pomocą kolumny SPE eluując w 60% MeCN/H2O + 0,1% TFA. 

8.5.3. Oznaczenia ilościowe za pomocą UV/VIS 

Wyznaczenie krzywej kalibracyjnej dla Fmoc-PIP 

Wartość molarnej ekstynkcji ε dla dibenzofulwenopiperydyny (Fmoc-PIP) na aparacie Tecan Infinite 

została wyznaczona poprzez wykonanie krzywych kalibracyjnych dla Fmoc-Phe-OH, Fmoc-Ala-OH 

i Fmoc-OSu dla długości fali 290 nm zgodnie z rekomendacją firmy Bachem[282]. Odważyłam 20,05 

μmol odczynnika i przygotowałam serię rozcieńczeń Jako tło zastosowałam roztwór 20% PIP/DMF. 

Pomiary przeprowadziłam w kuwecie kwarcowej, pobierając 2 ml roztworu. Widma absorpcji 

i krzywa kalibracyjna zamieszczone zostały w Aneks 1. Wyznaczone zostały wartości: ε290 nm = 

5597,1 M-1 cm-1 i ε301 nm = 6789.5 M-1 cm-1. 

Oznaczenie obsadzenia żywicy poprzez absorpcję grupy Fmoc 1 

Porcja 5 mg wysuszonej peptydylożywicy lub jej całość została spęczniona lub inkubowana w 1 lub 2 

ml 20% PIP/DMF przez 20 minut w reaktorze strzykawkowym na rotatorze obrotowym. Filtrat został 

odsączony i zebrany, a peptydylożywica została przepłukana jeszcze 3 krotnie porcją DMF po 1’, 

a zebrane filtraty zostały połączone i rozcieńczone 20% PIP/DMF do objętości 10 ml. Dla porcji kilku 

mg żywicy, wystarczyło rozcieńczyć próbkę 10 krotnie tym samym roztworem i wykonać pomiar, 

a przy większych ilościach żywicy konieczne było 100 lub 1000-krotne rozcieńczenie. Zmierzyłam 

wartość absorbancji przy λ=290 nm. Jako tło zastosowałam 20% PIP/DMF. Obsadzenie zostało 

obliczone wg następującego wzoru dla wartości ε290 nm = 5597,1 M-1cm-1: 

gdzie: Eλ = wartość absorpcji dla danej długości fali, ελ = współczynnik ekstynkcji dla danej długości 

fali, V = objętość, D = rozcieńczenie, m = masa peptydylożywicy 

Oznaczenie obsadzenia żywicy poprzez absorpcję grupy Fmoc 2 

Filtrat po usuwaniu grupy Fmoc został zebrany przez syntezator automatyczny. Rozcieńczyłam go 

etanolem do objętości 50 ml. Rozcieńczyłam próbki 4-krotnie etanolem i zmierzyłam widma absorpcji 

na aparacie Uvikon XL Secomam w polipropylenowych kuwetach, jako tło mierząc etanol. Dla 

odczytanej wartości absorpcji przy λ=302 nm obliczyłam obsadzenie wg tego samego wzoru dla 

wartości ε = 7 800 M-1cm-1. 

𝑆𝐹𝑚𝑜𝑐[𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑔
−1] =

𝐸𝜆 × 𝑉 × 𝐷 × 1000

𝜀𝜆 ×𝑚
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Wyznaczenie krzywej kalibracyjnej dla kationu tritylowego 

Wartość molarnej ekstynkcji ε dla tritylu na aparacie Tecan Infinite została wyznaczona poprzez 

wykonanie krzywej kalibracyjnej dla Trt-OH, na podstawie prac[283,284]. Odważyłam 5,23 mg Trt-

OH i rozpuściłam w 1 ml 1% TFA/DCM. Po 10 minutach inkubacji przygotowałam serię rozcieńczeń, 

kolejno: 10, 5, 2, 5, 2 razy w 1% TFA/DCM. Jako tło zastosowałam 1 % TFA/DCM. Pomiary 

przeprowadziłam w kuwecie kwarcowej, pobierając 2 ml roztworu. Widma absorpcji i krzywa 

kalibracyjna zamieszczone zostały w Aneks 2. Wyznaczone zostały wartości: ε412 nm = ε433 nm = 28766 

M*cm-1. 

Oznaczenie obsadzenia żywicy poprzez pomiar absorbancji kationu tritylowego. 

Odważyłam 5 mg peptydylożywicy. dodałam po 400 μl 100% TFA i mieszałam 2 godziny na 

rotatorze. Zawartość odsączyłam i przepłukałam strzykawki jeszcze po 2 razy DCM. Rozcieńczyłam 

do objętości 4 ml za pomocą DCM, a następnie przygotowałam 10-krotne rozcieńczenie do 

końcowego stężenia 1 % TFA/DCM. Zmierzyłam widma absorpcyjne. Jako tło zastosowałam 1 % 

TFA/DCM. Obliczyłam obsadzenie wg tego samego wzoru dla wartości ε412 nm = ε433 nm = 28766 M-

1cm-1. 

Wyznaczenie krzywej kalibracyjnej dla tyrozyny 

Wartość molarnej ekstynkcji ε dla tyrozyny została wyznaczona na aparatach: UV/vis Tecan Infinite 

Pro, analitycznym HPLC Thermo oraz LC-UV-IT-TOF MS. Widmo UV/vis tyrozyny oraz krzywa 

kalibracyjna zmierzona na aparacie Tecan zamieszczone są w Aneks 3. Aby sprawdzić możliwość 

monitorowania ilościowego NCL za pomocą tej metody, zostały zmierzone także widma absorpcyjne 

DTT oraz TCEP w stężeniach takich samych jak do NCL (stężenie tyrozyny było o rząd niższe niż 

stężenie peptydu do ligacji). Odważono 7,98 mg tyrozyny i rozpuszczono w 20 ml wody. Następnie 

przygotowana została seria rozcieńczeń od 2,2 do 0,011 mM i zmierzone została absorpcja przy 

maksimum, które wyniosło 275 nm. Wyznaczona została wartość: ε275 nm = 1379,4 M-1 cm-1. 

Następnie wykonałam krzywą kalibracyjną do pomiarów analitycznych HPLC. Próbki zostały 

zmierzone na aparacie Thermo przy λ=274 nm w gradiencie 0-80% B/A w 40’, Rt = 5,7 min Na 

podstawie integracji sygnałów obliczonej przez oprogramowanie, wyznaczyłam krzywą kalibracyjną. 

Zależność intensywności sygnału y od stężenia mM x wynosi: y = 9E+08x (Aneks 4). 

Ostatnią krzywą wykonałam dla aparatu LC-UV-IT-TOF-MS. Sygnał UV został dodatkowo 

potwierdzony przez pomiar widma MS i MS/MS [M+H]+ obl. 182.0811 znal. 182.0811. Zależność 

intensywności sygnału y od stężenia mM x wynosi: y = 2E+09x (Aneks 5). 

Oznaczenie ilościowe peptydów poprzez absorpcję reszty tyrozyny 

Zależnie od aparatu pomiarowego, wynik absorpcji lub integracji sygnału HPLC został przeliczony na 

wartość stężenia wg obliczonych krzywych lub współczynnika ekstynkcji. W przypadku pomiarów 

UV/vis za tło przyjęty został roztwór do NCL z 10 eq DTT lub TCEP. 

8.5.4. Metody odblokowania i uwalniania prekursorów peptydowych 

W celu samej deprotekcji peptydów (w przypadku żywic TentaGel NH2) lub połączonej 

z uwolnieniem z nośnika stałego w przypadku żywic typu TentaGel R RAM, ChemMatrix oraz 

hydrazydowej, wysuszona porcja peptydylożywicy została poddana reakcji z odpowiednim koktajlem 

TFA (Tabela 17). W Zespole Inżynierii Peptydów stosowałam koktajl 1. W Zespole Białek 

Syntetycznych i Chemii Biortogonalnej stosowałam koktajle 2 lub 3 zależnie od obecności 

w sekwencji samych reszt cysteiny lub cysteiny oraz metioniny, a do żywicy hydrazydowej 

stosowałam również odpowiadający jej koktajl. Pobrałam kilka ml mieszaniny do reaktora 

strzykawkowego z porcją peptydylożywicy i inkubowałam przez 2 godziny mieszając na rotatorze 
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obrotowym. Po tym czasie wystrzyknęłam filtraty do probówek zawierających 40 ml schłodzonego 

w zamrażarce Et2O i odwirowałam osad. Zdekantowałam roztwór i pobrałam świeżą porcję 

schłodzonego Et2O i odwirowałam. Procedurę powtórzyłam jeszcze dwa razy. Osad peptydu 

zliofilizowałam. 

W przypadku żywic typu TentaGel NH2 po inkubacji w koktajlu TFA, nie zebrałam filtratu, 

a peptydylożywice przepłukałam kilkakrotnie DCM, zneutralizowałam przepłukując 5% DIPEA/DMF 

i przystąpiłam do suszenia przepłukując kilkukrotnie DCM, THF i Et2O. W celu uwolnienia 

prekursora peptydowego z żywicy typu TentaGel NH2 zastosowałam reakcję z bromocyjanem. Do 

wysuszonej peptydylożywicy umieszczonej w reaktorze strzykawkowym pobrałam 1 ml roztworu 

70% HCOOH/H2O + 100 μl 3 M roztworu BrCN/MeCN. Inkubowałam przez noc mieszając na 

rotatorze obrotowym. Po tym czasie odfiltrowałam zawartość i odparowałam w strumieniu azotu pod 

dygestorium do sucha. 

W przypadku żywicy hydrazydowej deprotekcja została połączona z redukcją NaNO2 oraz 

transtioestryfikacją z MESNa. 

Tabela 17 Skład koktajli TFA do usuwania grup osłonowych i uwalniania peptydów i prekursorów peptydowych 

z nośników stałych typu Rinka lub hydrazydowego. 

 

 

 

8.6. Synteza bloków budulcowych do syntezy peptydów 

8.6.1. Synteza TrtS-cysteaminy – 2-[(trifenylometylo)sulfanylo]etano-1-aminy 

Synteza 1: z chlorkiem tritylu 

 

5.68 g chlorowodorku cysteaminy (50 mmol) rozpuściłam w 50 ml dimetyloformamidu (DMF) 

w zlewce erlenmayera zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne i dodałam 13.94 g (50 mmol) chlorku 

tritylu i mieszałam przez 3 h, rt. Mieszaninę odparowałam w strumieniu azotu i zneutralizowałam za 

pomocą KOH/MeOH do pH 9 i ponownie odparowałam przez noc w strumieniu azotu. Następnie 

ekstrahowałam cztery razy dichlorometanem (DCM) (4x25 ml), połączyłam frakcje organiczne, 

przemyłam wodą (2x25 ml), solanką (2x25 ml) i wysuszyłam nad bezwodnym MgSO4, a następnie 

Substrat Koktajl TFA 1 
Koktajl TFA 2: peptydy z 

Cys bez Met 

Koktajl TFA 3: 

peptydy z Cys i Met 

Koktajl 

hydrazydowy 

TFA 92,5 83 78 80 

H2O 2,5 5 5 2,5 

TIS 2,5 2 2 2,5 

EDT 2,5    

fenol  5 5  

DODT  5   

dioktylosulfid   5  

dodekanotiol   5  

m-krezol    5 

tioanizol    10 
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odparowałam na wyparce obrotowej. Surowy produkt krystalizowałam z octanu etylu (EtOAc) 

poprzez dodawanie porcjami heksanu i pozostawiłam przez noc w lodówce do wzrostu kryształów. 

Wydajność: 8.072 g (50.54%), żółtawy proszek; TLC: 5% MeOH/CHCl3, Rf = 0.29, mp = 92-94°C, 

HR-MS (ESI-FT-ICR-MS) m/z obl. dla C21H21NSNa+ 342.129, znal.: 342.125. 1H NMR (MeOD, 500 

MHz) δ 7.43 (dt, 6H, J = 8.6, 2.4 Hz), 7.31 (t, 6H, J = 7.6 Hz), 7.24 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 2.46 (t, 2H, J = 

7.0 Hz), 2.37 (t, 2H, J = 7.3 Hz); 13C{1H} NMR (CDCl3, 150 MHz) δ 145.1, 129.8, 128.0, 126.8, 66.7, 

41.2, 36.4. Widmo MS, MS/MS oraz NMR zostało umieszczone w Aneks 6. 

Synteza 2: alkoholem tritylowym 

 

1 g chlorowodorku cysteaminy (8.8 mmol) rozpuściłam w 2 ml TFA i dodałam 2,29 (1,1 eq) g Trt-OH 

rozpuszczonego w 3 ml TFA i mieszałam w kolbie okrągłodennej o obj. 20 ml zaopatrzonej 

w mieszadło magnetyczne przez 1,5h w rt. Następnie odparowałam powstałą mieszaninę na wyparce 

obrotowej i powtórzyłam trzykrotnie odparowywanie z porcjami po 10 ml toluenu. Pozostałość 

w kolbie rozpuściłam w octanie etylu i ekstrahowałam z 1 M roztworem NaOH. Następnie przemyłam 

frakcję organiczną wodą, solanką, wysuszyłam nad siarczanem magnezu, odfiltrowałam 

i odparowałam do sucha na wyparce a następnie zliofilizowałam. Otrzymałam 2,2 g białego proszku 

(wydajność 78,26%, czystość 99%); 1 mg próbki rozpuściłam w 2 ml A/B i zanalizowałam za pomocą 

HPLC: Rt = 3,9 min, 5-95% B/A w 5’ - Aneks 7. 1H NMR (600 MHz, DMSO) δ 7.33 (d, J = 4.2 Hz, 

12H), 7.24 (p, J = 4.3 Hz, 3H), 2.43 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 2.16 (t, J = 7.1 Hz, 2H). 13C{1H}  NMR (600 

MHz, DMSO) δ 7.33, 7.32, 7.26, 7.25, 7.24, 7.24, 7.23, 7.22, 2.44, 2.43, 2.41, 2.17, 2.16, 2.15. 

Neutralizacja chlorowodorku tritylocysteaminy 

Odważyłam 0,5 g chlorowodorku cysteaminy (1,41 mmol), rozpuściłam w 4 ml metanolu 

i zobojętniłam za pomocą 1,4 ml 1M NaOH w wodzie do pH 5. Po godzinie mieszania, odparowałam 

do sucha i ekstrahowałam w octanie etylu. Następnie odparowałam do sucha na wyparce obrotowej. 

Otrzymałam 371 mg cysteaminy (1,042 mmol, 74%). 

8.6.2. Synteza MmtS-cysteaminy – 2-{[(4-metoksyfenylo)(difenylo) 

metylo]sulfanylo}etano-1-aminy 

 

1.136 g (10 mmol) chlorowodorku cysteaminy rozpuściłam w 5 ml DMF w zlewce erlenmayera 

zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne i dodałam 3.08 g chlorku metoksytritylu: Mmt-Cl (10 mmol) 

rozpuszczonego w 12 ml DMF. Po trzech godzinach mieszania w rt, odparowałam mieszaninę 

w strumieniu azotu i zneutralizowałam 18 ml 1M roztworu NaOH/H2O. Końcowa mieszanina została 

ekstrahowana cztery razy dichlorometanem (DCM) (4x25 ml) i wszystkie połączone frakcje 

organiczne zostały przemyte wodą (2x25 ml), solanką (2x25 ml) i wysuszone nad bezwodnym MgSO4 

i odparowane na wyparce obrotowej. Otrzymałam oleisty żółty produkt, który nie ulegał krystalizacji 

w EtOAc, acetonie, CHCl3, DCM, THF, butanolu z dodatkiem n-heksanu. Oczyściłam produkt na 
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chromatografie flash Buchi na kolumnie EcoFlex z wypełnieniem krzemionkowym (12 g, 50 µm), 

przepływ 20 ml/min, obj. nastrzyku: 5 ml, izokrat 3% MeOH/ CHCl3 z detekcją UV przy długości fali 

254 nm. Zebrane frakcje zostały zanalizowane za pomocą TLC i ESI-MS, odparowane na wyparce 

obrotowej, rozpuszczone w minimalnej ilości wody oraz acetonitrylu i zliofilizowane. Wydajność 1,48 

g, 42,35%, żółtawy olej; TLC: 5% MeOH/CHCl3, Rf = 0.19, HR ESI-MS m/z  [M+Na]+ obl. dla 

C22H24NSNa+ 372.139, znal.: 372.133. 1H NMR (MeOD, 500 MHz) δ 7.45-7.42 (m, 4H), 7.35-7.32 

(m, 2H), 7.31-7.28 (m, 4H), 7.24-7.21 (m, 2H), 6.87-6.84 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 2.47 (t, 2H, J = 7.2 

Hz), 2.39 (t, 2H, J = 6.5 Hz); Widmo MS, MS/MS oraz NMR zostało umieszczone w Aneks 8. 

8.6.3. Synteza TrtS-dimetylocysteaminy 

Synteza 1: z chlorkiem tritylu 

 

Synteza 1 została przeprowadzona według tej samej procedury, jak synteza 1 TrtS-cysteaminy. 500 

mg chlorowodorku dimetylocysteaminy (3,53 mmol) zostało poddane reakcji z 2 eq chlorku tritylu 

(1,97 g) przez 6 godzin w 10 ml DMF w 50ºC. DMF został odparowany pod strumieniem azotu przez 

całą noc. Następnego dnia mieszanina została rozpuszczona w 2 M KOH wodzie na trzy godziny 

w celu zobojętnienia i poddana ekstrakcji z dichlorometanem. Następnie przemyłam frakcję 

organiczną wodą, solanką, wysuszyłam nad siarczanem magnezu, odfiltrowałam i odparowałam do 

sucha na wyparce. Po odparowaniu rozpuszczalnika, pozostałość organiczną oczyściłam na 

chromatografie flash (5% MeOH/CDCl3). Frakcje zawierające pożądany produkt zidentyfikowałam za 

pomocą TLC (rf 0,066), połączyłam, odparowałam i wysuszyłam. Otrzymałam 117 mg (0,3 mmol, 

8,63%, żółtego oleju. Z racji niskiej wydajności, obecności zanieczyszczeń rozpuszczalników, nie 

przedstawiłam widma NMR. 

Synteza 2: z trifenylometanolem 

 

1 g chlorowodorku dimetylocysteaminy (7 mmol) rozpuściłam w 2 ml TFA i dodałam 1,84 g (1,1 eq) 

g Trt-OH rozpuszczonego w 3 ml TFA i mieszałam w kolbie okrągłodennej o obj. 20 ml zaopatrzonej 

w mieszadło magnetyczne przez 1 h w rt. Następnie odparowałam powstałą mieszaninę na wyparce 

obrotowej i powtórzyłam trzykrotnie odparowywanie z porcjami po 10 ml toluenu. Pozostałość 

w kolbie rozpuściłam w octanie etylu i ekstrahowałam z 1 M roztworem NaOH. Następnie przemyłam 

frakcję organiczną wodą, solanką, wysuszyłam nad siarczanem magnezu, odfiltrowałam 

i odparowałam do sucha na wyparce a następnie zliofilizowałam. Otrzymałam 2,11 g białego proszku 

o czystości 92,5% (wydajność 80,44%); 1 mg próbki rozpuściłam w 2 ml A/B i zanalizowałam za 

pomocą HPLC: rt = 3,9 min, 5-95% B/A w 5’. 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.59 (d, J = 7.4 Hz, 

6H), 7.26 – 7.18 (m, 12H), 7.13 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 1.69 (s, 2H), 0.97 (s, 6H). 13C{1H} NMR (151 

MHz, CDCl3) δ 145.44, 130.00, 127.77, 126.65, 67.61, 53.93, 52.16, 27.71. Chromatogram HPLC 

i widmo NMR zostało umieszczone w Aneks 9. 
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8.7. Przyłączanie blokowanej N-[2-tioetylo]glicyny do nośnika stałego 

Do żywicy zsyntezowałam najpierw linker stosując standardową metodę syntezy. W przypadku 

syntezy prekursora do ligacji na żywicy, zsyntezowałam najpierw sekwencję AAM lub βAβAM, a do 

ligacji w roztworze: G. Zmierzyłam obsadzenie w standardowej procedury Fmoc, a po jej usunięciu 

10-krotnie przepłukałam peptydylożywicę, aby dokładnie usunąć PIP. Wykonałam test Kaisera. 

Następnie sprzęgnęłam kwas bromo lub chloroocotowy, dodając do peptydylożywicy trzykrotnie na 

pół godziny nowe porcje zawierające 3 eq kwasu i 3 eq DIC rozpuszczonych w 2 ml DMF lub NMP i 

mieszałam za każdym razem po 0,5h na rotatorze obrotowym. Po sprzęganiu i 6-krotnym przemyciu, 

ponownie wykonałam test Kaisera. Najbardziej optymalne warunki substytucji nukleofilowej to 

dwukrotne dodanie porcji 9-10 eq blokowanej cysteaminy z 2 eq DIPEA w odpowiednim 

rozpuszczalniku i inkubacja przez noc oraz przez kilka godzin z nową porcją substratów. Inne 

testowane warunki opisane są w części wynikowej. Po odfiltrowaniu przepłukałam peptydylożywicę 

7-krotnie i wykonałam test chloranilowy. Syntezę automatyczną wykonałam analogicznie, zmieniając 

warunki inkorporacji TrtS-cysteaminy. Wszystkie testowane warunki zamieściłam w Aneks 11. 

8.8. Synteza prekursorów peptydowych na peptydylożywicy N-SEtGly-linker-żywica 

Syntezy prekursorów na peptydylożywicy z resztą N-[2-tioetylo]glicyny prowadziłam wg 

standardowej procedury. Wyjątkiem było sprzęganie pierwszego blokowanego aminokwasu do N-

SEtGly, którego prowadziłam dwukrotnie z nową porcją 6 eq Fmoc-Aa, 6eq PyAOP, 12 eq DIPEA lub 

6 eq Fmoc-Aa, 6 eq DIC oraz 6 eq Oxyma Pure przez 2x30’ na łaźni ultradźwiękowej. Warunki te 

były najoptymalniejsze, ale testowałam również inne warunki, które opisałam w części wynikowej. 

Syntezę automatyczną wykonałam analogicznie, a w przypadku sprzęgania kolejnej reszty do N-

2[tioetylo]glicyny zastosowałam również 6 eq Fmoc-Aa, 6 eq DIC oraz 6 eq Oxyma, dwukrotnie 

przez 10’ w 75°C (na syntezatorach Biotage Initiator+ Alstra oraz CEM Liberty Blue). Na 

syntezatorze Prelude niewspomaganym mikrofalami zastosowałam trzykrotne sprzęganie stosując 10 

eq Fmoc-Aa, 9,5 eq HATU oraz 20 eq DIEPA w NMP 3x2h w rt. Po zakończeniu sprzęgania 

i przemyciu peptydylożywicy oznaczałam obsadzenie według procedury oznaczania grupy Fmoc 

i kontynuowałam syntezę według standardowej procedury. Wszystkie prekursory peptydowe zostały 

poddane analizie kontrolnej po uwolnieniu porcji 5 mg peptydylożywic z nośnika stałego za pomocą 

LC-UV-ESI-MS. Nie wszystkie analizy zostały natomiast pokazane w tej pracy. 

8.9. Badanie przeniesienia acylu z atomu azotu na atom siarki w resztach N-

2[tioetylo]glicyny oraz N-2[dimetylotioetylo]glicyny i transtioestryfikacji 

8.10. W roztworze 

Porcje 0,5 mg uwolnionych prekursorów peptydowych zostały rozpuszczone w odgazowanym 

badanym rozpuszczalniku za pomocą Argonu pod zmniejszonym ciśnieniem i inkubowane z lub bez 

MESNa w temperaturze pokojowej przy końcowym stężeniu 2 mM peptydu. Na początku reakcji oraz 

po zadanych okresach mierzony był chromatogram HPLC oraz widmo MS (nastrzyk 5 µl, aparat 

HPLC VWR, LC-MS Agilent z pojedynczym kwadrupolem). Na podstawie integracji sygnałów 

w HPLC (280 nm) wyznaczone zostały krzywe kinetyczne. 

8.11. Na nośniku stałym 

Do reaktorków strzykawkowych o obj. 5 ml pobrałam porcje po 10 mg zsyntezowanych 

peptydylożywic: AAAAA-N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 (0,14 mmol/g) lub Fmoc-AAAAA-N-

SEtGly-AAM-TentaGel NH2. Do każdej z nich dodałam po 8,21 mg (50 eq) MESNa w 330 μl buforu 
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cytrynianowego o pH 3 i inkubowałam na łaźni wodnej w temperaturze 40ºC każdą przez inny 

określony czas: 0h, 7,5h, 16,5h, 24h, 31h, 40h, 48h, 54h i 70,5h. Filtrat z każdego reaktorka 

odsączyłam poddałam ekstrakcji do fazy stałej i zmierzyłam za pomocą LC-UV-MS. Pozostałe żywice 

wysuszyłam przemywając porcjami wody z metanolem, następnie metanolem i eterem i umieściłam 

w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem na noc. Żywice z pozostałością linkerów poddałam 

reakcji uwalniania z BrCN, po czym odparowałam zebrane filtraty do sucha w strumieniu azotu, 

rozpuściłam w 1 ml wody i zmierzyłam za pomocą LC-UV-MS. 

Porcje 10 mg peptydylożywicy Ac-LYRAG- N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 (0,14 mmol/g) zostały 

umieszczone w probówce eppendorf i zadane różnymi mieszaninami ligacyjnymi składającymi się 

z odpowiedniego buforu (do końcowego stężenia 3 mM peptydu), odpowiedniego zewnętrznego tiolu 

(MESNa lub MPAA) i odczynnika redukującego (DTT lub TCEP) i mieszane w Termomikserze 

w 40°C przy 600 rpm przez 3 doby. Następnie filtraty zostały poddane analizie LC-UV-MS. 

8.12. Metody wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji 

Zasadniczo stosowałam 3 metody wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji na nośniku stałym. 

W pierwszej do odważonych porcji żywic oraz prekursorów usuniętych z żywic (jako prób 

referencyjnych) dodałam 50 eq. 2-merkaptoetansulfonianu sodu (MESNa), w 1 ml buforu 

cytrynianowego (pH 3) i grzałam na łaźni wodnej w temperaturze 40°C monitorując co pewien czas 

postęp reakcji. Po jej zakończeniu oczyściłam peptydy za pomocą chromatografii flash lub 

preparatywnej chromatografii cieczowej. 

W drugiej metodzie do odważonych porcji żywic oraz prekursorów usuniętych z żywic (jako prób 

referencyjnych) dodałam 50 eq. 2-merkaptoetansulfonianu sodu (MESNa), z 10 eq odczynnika 

sprzęgającego w 1 ml buforu cytrynianowego (pH 3) i grzałam na łaźni wodnej w temperaturze 40°C 

przez 1-2 doby. Następnie dodałam taką samą objętość buforu fosforanowego (pH 7.6) i wyrównałam 

pH do zadanej wartości za pomocą 6M NaOH i grzałam w tych samych warunkach przez kolejną 

dobę. Po jej zakończeniu oczyściłam peptydy za pomocą chromatografii flash lub preparatywnej 

chromatografii cieczowej. 

W trzeciej metodzie do odważonych porcji żywic oraz prekursorów usuniętych z żywic (jako prób 

referencyjnych) dodałam 50 eq. 2-merkaptoetansulfonianu sodu (MESNa) w 1 ml buforu 

cytrynianowego (pH 3) i grzałam na łaźni wodnej w temperaturze 40°C przez 1 dobę. Po tym czasie 

wystrzyknęłam zawartość ze strzykawek i do wszystkich próbek dodałam 50 eq. kwasu 4-

merkaptofenylooctowego (MPAA) i 10 eq. tris(2-karboksyetylo)fosfiny (TCEP) rozpuszczonych 1 ml 

buforu fosforanowego (pH 7.6) i wyrównałam pH do zadanej wartości za pomocą 6M NaOH. 

Mieszaninę inkubowałam na łaźni wodnej w temperaturze 40°C przez kolejne 24h. Następnie 

mieszanina reakcyjna została poddana ekstrakcji do fazy stałej, odparowana pod strumieniem azotu 

i oczyszczona za pomocą chromatografii flash lub preparatywnej chromatografii cieczowej. 

8.13. Synteza peptydów oraz prekursorów peptydowych 

8.13.1. AAAAA-SR z AAAAA-N-SEtGly-AAM 

Wykonałam syntezę linkera N-SEtGly-AAM-TentaGel-NH2 w sposób manualny. Jako odczynnika 

sprzęgającego użyłam TBTU. Porcję 250 mg peptydylożywicy umieściłam w automatycznym 

syntezatorze peptydowym i dosyntezowałam sekwencję: Fmoc-AAAAA. Podczas sprzęgania 

pierwszej po N-SEtGly Fmoc-Alaniny dodałam dwukrotnie 5 ekwiwalentów DIC/Oxyma Pure/Fmoc-

Ala-OH po 5 minut w 75ºC. Pozostałe sprzęgania wykonałam w sposób standardowy. Do drugiej 

porcji 154 mg peptydylożywicy ręcznie dosyntezowałam sekwencję Fmoc-AAAAA-. Do sprzęgania 

pierwszej po N-SEtGly Fmoc-Alaniny dodałam dwukrotnie 6 ekwiwalentów Fmoc-Ala-OH, 6 pyBOP, 
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12 DIPEA po 20 minut na łaźni ultradźwiękowej. Zmierzyłam obsadzenia końcowe peptydów 

usuwając grupę Fmoc a następnie wykonałam odblokowanie grup bocznych za pomocą 

TFA/TIS/EDT/H2O 92,5/2,5/2,5/2,5. Porcję peptydylożywic poddałam reakcji z BrCN celem 

identyfikacji prekursora peptydowego i zmierzyłam za pomocą LC-MS. Porcję żywic poddałam 

reakcji transtioestryfikacji z 50 eq MESNa w buforze cytrynowym na jedną dobę. 

W kolejnym etapie testowałam warunki całkowicie zautomatyzowanej syntezy całego prekursora 

peptydowego. Sprawdziłam różne warunki czasów reakcji z S-tritylocysteaminą oraz kwasem 

chlorooctowym a także wykorzystaniem grzania mikrofalowego. Testowane warunki przedstawia 

Tabela 11.  

Peptydylożywice zostały przetestowane pod kątem uwalniania tioestrów peptydowych z nośnika 

stałego a pozostały na żywicy linker i nieprzereagowany substrat został po wysuszeniu poddany 

reakcji z BrCN i również przeanalizowany za pomocą LC-UV-MS. 

 

8.13.2. AcLYRA-G/S-SR z AcLYRA-G/S-N-SEtGly-linker oraz AcLYRA-G/S-N-dmSEtGly-

linker. 

Odważyłam 2 razy po 400 mg żywic TentaGel R RAM (0,19 mmol/g) oraz TentaGel MB NH2.(0,23 

mmol/g). Do syntezy z N-SEtGly oraz 4 razy po 250 mg TentaGel R RAM do syntezy z N-SdmEtGly. 

Z żywic Rinka usunęłam grupę Fmoc i sprzęgnęłam Fmoc-Gly-OH według standardowej procedury. 

Na drugiej żywicy zsyntezowałam sekwencję AAM według standardowej procedury. Następnie 

przystąpiłam do sprzęgania kwasu bromo lub chlorooctowego poprzez trzykrotne dodanie jego 5 eq 

wraz z 5 eq DIC i mieszanie przez 30’ na rotatorze obrotowym. Następnie do dwóch porcji żywic 

dodałam po 9 eq TrtS-cysteaminy i inkubowałam przez noc. Do pozostałych żywic dodałam 9 eq Trt-

S-dimetylocysteaminy i dwie z nich inkubowałam przez noc w temperaturze pokojowej a dwie w 50ºC 

(Tabela 11). Po upływie czasu reakcje przepłukałam peptydylożywicę i przystąpiłam do sprzęgania 

kolejnej reszty aminokwasowej stosując 10 eq Fmoc-Aa-OH, 10 eq. pyAOP oraz 20 eq DIPEA 

rozpuszczonych w 2 ml NMP: przez 3 godziny oraz przez noc (inne testowane warunki omówione są 

w (Tabela 12). Następnego dnia wykonałam acetylację dodając 10 eq AcOH, 9,5 eq HATU oraz 20 eq 

DIPEA w 2 ml NMP. Z żywic zostały usunięte grupy Fmoc poprzez traktowanie 3x3’ PIP/NMP.  

Do tak przygotowanych peptydylożywic zsyntezowałam sekwencję Ac-LYRA za pomocą syntezatora 

automatycznego w Laboratorium syntetycznych białek oraz chemii biortogonalnej dra Aucagne w 

Orleanie (Francja). Standardowa metoda syntezy to: 10 eq Fmoc-Aa-OH, 9.5 eq HATU i 20 eq 

DIPEA in NMP (0.5 M) w RT przez 30’; deprotekcja Fmoc: 20% PIP/NMP 3 x 3’ w RT. Po ostatniej 

reszcie została wykonana acetylacja (end-capping), a po każdym etapie sprzęgania acetylacja. Do 

usunięcia grup blokujących oraz uwolnienia z żywicy zastosowałam po 18 ml koktajlu TFA II przez 2 
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godziny. Po tym czasie koktajl ten został odparowany na wyparce obrotowej, a pozostałość została 

wytrącona w zimnym eterze, a następnie zliofilizowana.  

Prekursory peptydowe zostały wykorzystane do badania przebiegu migracji acylu oraz 

transtioestryfikacji oraz jej optymalizacji opisanych w rozdziale 8.9 

Otrzymałam 11,40 mg surowego Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2, Rt 5-95 B/A w 5’: 3,05’ m/z [M+H]+ 

obl. dla C35H58N11O10S+ 824,4083 znal. 824,4. Dla Ac-LYRAS-MESNa, Rt 5-95 B/A w 5’: 2,75’ m/z 

[M+H]+ obl. dla C31H51N8O11S2
+ 775,3113 znal. 775,2. 

Otrzymałam 10,65 mg surowego Ac-LYRAS-N-dmSEtGly-G-NH2, Rt 5-95 B/A w 5’: 3,05’ m/z 

[M+H]+ obl. dla C37H62N11O10S + 852,4396 znal. 852,4. 

8.13.3. Biblioteki Ac-LYRAX-SR z Ac-LYRAX-N-SEtGly-AAM-TentaGel i ich natywna 

ligacja chemiczna z peptydami N-cysteinylowymi 

Biblioteki peptydowe zostały zsyntezowane równolegle w sposób manualny. Porcja 500 mg żywicy 

TentaGel MB NH2 (0,23 mmol/g) została umieszczona w reaktorze strzykawkowym (10 ml), a po 

spęcznieniu została zsyntezowana sekwencja N-SEtGly-AAM, stosując procedurę standardową dla 

sekwencji AAM, po czym następowało 10-krotne przepłukiwanie peptydylożywicy za pomocą DMF 

w celu pozbycia się pozostałości piperydyny i został sprzęgnięty kwas chlorooctowy poprzez 3-krotnie 

dodanie porcji 5 eq ClAcOH, oraz DIC w 2 ml DMF. Po przemyciu nośnika, był on inkubowany z 9 

eq TrtS-cysteaminy z 2 eq DIPEA w 2 ml DMF przez noc (15 h), a następnie z kolejną tą samą porcją 

przez 5-6 godzin. Peptydylożywica została poddana standardowej procedurze suszenia, a po 

wyschnięciu podzielona na 2 serie po 5 reaktorków strzykawkowych w porcjach po 50 mg. Po 

spęcznieniu, do każdej porcji peptydylożywicy sprzęgnięty został blokowany aminokwas X z serii 

aminokwasów białkowych poprzez dwukrotne dodanie porcji 6 eq Fmoc-Aa, DIC oraz Oxyma 

i umieszczenie w łaźni ultradźwiękowej na 30 minut. W niektórych wypadkach procedura została 

powtórzona po raz kolejny, co nie wpłynęło znacznie na wzrost wydajności sprzęgania. Następnie po 

przepłukaniu nośnika, zmierzone zostało obsadzenie według metody oznaczania Fmoc na całości 

peptydylożywicy i synteza była kontynuowana równolegle na każdej z serii po 5 reaktorków 

strzykawkowych. Po usunięciu grupy Fmoc z N-końcowej Leu zmierzone zostało obsadzenie końcowe 

i przeprowadzona acetylacja poprzez trzykrotne dodanie nowej porcji Ac2O/DIPEA/NMP (1:1:8) 

i mieszanie na rotatorze obrotowym każdorazowo przez 0,5 h. Do usunięcia grup blokujących 

zastosowałam mieszaninę TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5, po czym nastąpiła neutralizacja 

poprzez trzykrotne przepłukanie 5% DIPEA/DMF i peptydylożywice zostały standardowo wysuszone. 

Następnie pobrałam po 5-20 mg każdej z nich do osobnego reaktora strzykawkowego i uwolniłam 

z nośnika poprzez całonocne mieszanie z 70% HCOOH/H2O + 0,25 M BrCN i odparowanie. Próbki 

rozpuściłam w wodzie dejonizowanej i poddałam analizie LC-UV-MS. 

Synteza prekursorów, dla których otrzymane obsadzenia były najniższe a w analizie LC-UV-MS 

pojawiło się więcej produktów ubocznych i delecji, została powtórzona w sposób częściowo 

automatyczny z użyciem syntezatora Syro II (CEM). Były to analogi Cys, His, Ile, Asn, Tyr. Na 500 

mg żywicy TentaGel R RAM została zsyntezowana sekwencja: N-SEtGly-AAM w powyżej opisany 

sposób manualny. Po wysuszeniu peptydylożywica została podzielona na porcje po 50 mg do 

mniejszych reaktorków strzykawkowych i przystąpiłam do sprzęgania blokowanego aminokwasu w 

pozycji Xaa poprzez dwukrotne dodanie jego 6 eq, a także 6 eq HATU oraz 12 eq DIPEA. Sprzęganie 

trwało 2 razy po 1h w temperaturze pokojowej. Następnie po wypłukaniu peptydylożywic oznaczyłam 

grupy Fmoc z ich całości za pomocą UV-vis. Zsyntezowałam sekwencję LYRA stosując 5-krotny 

nadmiar blokowanych aminokwasów, 5 eq HATU oraz 10 eq DIPEA mieszając przez pół godziny. Do 
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usunięcia grupy Fmoc zastosowana została procedura dwukrotnego dodania 0,5 ml 20% PIP.DMF 

z mieszaniem przez 5’. Po zakończeniu syntezy przeprowadziłam acetylację dodając trzykrotnie po 1 

ml mieszaniny Ac2O/DIPEA/DMF (0,9/1,7/7,4) i mieszając przez 0,5h. 

Z racji ponownej niskiej wydajności sprzęgania analogów Asn oraz Ile, sprzęganie tych blokowanych 

aminokwasów przeprowadziłam w reaktorze mikrofalowym syntezatora CEM Liberty Blue 

wykonując potrójne sprzęganie z 5 eq Fmoc-Aa, 5 eq DIC, oraz 5 eq Oxyma przez 4’ każde w 90°C 

przy 30 W.  

Część prekursorów peptydowych została poddana natywnej chemicznej ligacji w roztworze 

z peptydem H-CKA-NH2, a prekursor Ac-LYRAM-N-SEtGly-AAM został poddany ligacji z H-

CKAY-NH2 na nośniku stałym na suchej łaźni w temperaturze 50ºC (900 rpm) przez 72 godziny, 

a pozostała część została poddana ligacji na nośniku stałym z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-

TentaGel R RAM wspomaganej mikrofalowo. 

Ligacja prekursora peptydowego Ac-LYRAG-N-SEtGly-AA-HL w roztworze z peptydem H-

CKA-NH2 z udziałem oraz bez pośredniego tiolu 

 

Porcje po 10 mg peptydylożywicy Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 zostały 

uwolnione z nośnika stałego w reakcji z BrCN i poddane NCL z 1,3 eq H-CKA-NH2. Jedna porcja 

została zadana roztworem peptydu z 10 eq TCEP w buforze cytrynianowym o pH 3 do końcowego 

stężenia 3 mM prekursora tioestru a druga porcja została zadana tą samą mieszaniną ligacyjną, ale 

z dodatkiem 50 eq MESNa. Obie reakcje były prowadzone w probówkach eppendorf na suchej łaźni 

z wytrząsaniem LLG Thermomix w temperaturze 60°C przez 67h, a przebieg reakcji był 

monitorowany po dobie, 67 i 91 h. 

Dla Ac-LYRAGCKA-NH2: LC-UV: Rt =6,6’, 1-60% B/A w 15’; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z 

[M+2H]2+ obl. dla C40H69N13O10S2+ 461.7500 znal.: 461.7510. 
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Ligacja biblioteki prekursorów peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AA-HL w roztworze 

z peptydem cysteinylowym H-CKA-NH2 

 

Uwolniłam prekursory peptydowe z 10 mg peptydylożywic w reakcji z BrCN. Następnie zostały one 

zmieszane ze sobą i zadane 1,2 eq H-CKA-NH2 z 50 eq MESNa oraz 10 eq TCEP w buforze 

cytrynianowym o pH 3, inkubowane w 40°C na suchej łaźni z mieszaniem i monitorowane za pomocą 

LC-UV-MS po upływie 3, 5 i 8 dni. W Aneks 23 zamieściłam tabelę obliczonych i znalezionych 

wartości Rt oraz m/z dla substratów i produktów. 

Ligacja prekursora peptydowego Ac-LYRAM-N-SEtGly-AAM na nośniku stałym z peptydem 

cysteinylowym H-CKAY-NH2 

 

50 mg prekursora peptydowego Ac-LYRAM-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 zostało 

umieszczone w reaktorze strzykawkowym o pojemności 5 ml i zadane roztworem 50 eq MESNa i 10 

eq TCEP z 1,4 eq H-CKAY-NH2 w buforze cytrynianowym o pH 3 z 10% MeCN do końcowego 

stężenia 3 mM prekursora peptydowego i inkubowane przez 72 h na łaźni wodnej w temperaturze 

40°C. Po analizie LC-MS, mieszanina została zobojętniona do pH 7,4 za pomocą buforu 

fosforanowego oraz 6M NaOH i inkubowania przez kolejne dwie doby w tych samych warunkach. 

Następnie peptyd został oczyszczony z użyciem preparatywnego chromatografu cieczowego Varian 

w gradiencie: 0,40% B/A w 40’, 40-80% w 20’ oraz 80-100% w 10’. Po połączeniu i zliofilizowaniu 

frakcji otrzymane zostało 0,97 mg peptydu (wyd. ligacji i oczyszczania: 11,2%, wyd. końcowa: 7,3%, 

LC-UV-MS: Rt = 10,0’, 1-60% B/A w 15; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+2H]2+ obl. dla 

C52H84N14O12S2
2+ 580,2912 znal.: 580,2913. 
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Ligacja prekursora peptydowego Ac-LYRAG-N-SEtGly-AA-HL na nośniku stałym 

peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM 

 

100 mg prekursora peptydowego Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 o końcowym 

obsadzeniu 0,14 mmol/g umieściłam w reaktorze dedykowanym do reaktora mikrofalowego CEM 

z 1 eq peptydylożywicy H-CKAY-TentaGel R RAM (80 mg, 0,18 mmol/g) z roztworem 50 eq 

MESNa, 50 eq imidazolu i 10 eq TCEP w 0,1% TFA o pH 2 do końcowego stężenia 3 mM prekursora 

peptydowego i poddałam reakcji przez 20 h w temperaturze 65°C przy 300 W. Następnie peptyd 

oczyściłam za pomocą chromatografii flash, otrzymując 0,9 mg peptydu (czystość HPLC, 34% wyd. 

4,0%) LC-UV-MS: Rt = 9,2’, 1-60% B/A w 15’; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+H]+obl. dla 

C49H78N14O12S2+ 543,2817 znal.: 543,2847. 



180 

 

Ligacja biblioteki prekursorów peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AA-HL na nośniku stałym 

z peptydylożywicą H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM 

 

Po 30 mg prekursorów peptydowych Ac-LYRAX-N-SEtGly-AAM-TentaGel MB NH2 zostało 

umieszczone w reaktorze dedykowanym do reaktora mikrofalowego CEM wraz z 1 eq 

peptydylożywicy H-CKAY(tBu)-TentaGel R RAM i zadane roztworem 50 eq MESNa i 10 eq TCEP 

z 1,4 eq w buforze cytrynianowym o pH 3 do końcowego stężenia 3 mM prekursora peptydowego 

i poddane reakcji przez 15 h w temperaturze 65°C przy 300 W. Następnie roztwór został odfiltrowany 

zanalizowany za pomocą LC-MS, a peptydylożywica przemyta 3-krotnie MeOH, a następnie Et2O 

i wysuszona w eksykatorze próżniowym. Peptydy zostały uwolnione z nośnika stałego w reakcji 

z TFA/TIS/H2O/EDT 92,5/2,5/2,5/2,5 przez 2 h i wyekstrahowane w schłodzonym eterze, a następnie 

zdekantowane, zliofilizowane i oczyszczone za pomocą chromatografii flash. Wartości Rt oraz m/z dla 

substratów i produktów zostały zamieszczone w Aneks 23. 

Z racji niepowodzenia ligacji analogu z Ile, został on poddany próbie ligacji z peptydem (UKAY-

NH2)2S-S przy zastosowaniu 1 eq tego peptydu, 100 eq DTT oraz 50 eq MESNa w buforze 

cytrynianowym o pH 3. W dalszym ciągu nie zaszła transtioestryfikacja ani ligacja. 
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8.13.4. Biblioteka cyklo-ZLYRAG z ZLYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

 

Biblioteka peptydowa została zsyntezowana równolegle w sposób manualny. Porcja 500 mg żywicy 

TentaGel MB NH2 (0,23 mmol/g) została umieszczona w reaktorze strzykawkowym (10 ml), a po 

spęcznieniu została zsyntezowana sekwencja N-SEtGly-AAM, stosując procedurę standardową dla 

sekwencji AAM, po czym następowało 10-krotne przepłukiwanie peptydylożywicy za pomocą DMF 

w celu pozbycia się pozostałości piperydyny i został sprzęgnięty kwas chlorooctowy poprzez 3-krotnie 

dodanie porcji 5 eq ClAcOH, oraz DIC w 2 ml DMF. Po przemyciu nośnika, był on inkubowany 

z 9 eq TrtS-cysteaminy z 2 eq DIPEA w 2 ml DMF przez noc (15 h), a następnie z kolejną tą samą 

porcją przez 5-6 godzin. Następnie w standardowy sposób został zsyntezowany fragment LYRAG, 

przy czym sprzęganie Fmoc-Gly-OH zostało przeprowadzone dwukrotnie z użyciem jej 6 eq wraz z 6 

eq DIC oraz Oxyma. Następnie peptydylożywica została poddana standardowej procedurze suszenia, 

a po wyschnięciu podzielona na 5 reaktorków strzykawkowych w porcjach po 70 mg. Po spęcznieniu, 

do każdej porcji peptydylożywicy sprzęgnięty został blokowany inny aminokwas Z (Fmoc-Sec(Mob)-

OH, Fmoc-LCys(Trt)-OH, Fmoc-DCys(Trt)-OH, Fmoc-hCys(Trt)-OH, Fmoc-Pen(Trt)-OH lub Fmoc-

Ser(OtBu)-OH) Następnie po przepłukaniu nośnika, peptydylożywice zostały wysuszone w sposób 

standardowy. Do usunięcia grup blokujących zastosowałam mieszaninę TFA/TIS/H2O/EDT 

92,5:2,5:2,5:2,5, po czym nastąpiła neutralizacja poprzez trzykrotne przepłukanie 5% DIPEA/DMF 

i kolejne suszenie. W przypadku analogu z Sec(Mob) do usunięcia tej grupy blokującej inkubowałam 

peptydylożywicę w 5% DMSO/TFA przez 5 godzin oraz przez noc z racji niecałkowitego usunięcia 

grupy Mob po upływie 5 h. Po wysuszeniu pobrałam po 20 mg każdej z peptydylożywic do osobnego 

reaktora strzykawkowego i uwolniłam z nośnika poprzez całonocne mieszanie z 70% HCOOH/H2O + 

0,25 M BrCN i odparowanie. Próbki rozpuściłam w wodzie dejonizowanej i poddałam analizie LC-

UV-MS. 

Uwolnione prekursory w postaci laktonów homoseryny poddałam próbnej cyklizacji poprzez NCL 

w roztworze z utworzeniem estrów pośrednich z 50 eq MESNa i 10 eq TCEP w buforze 

cytrynianowym o pH 3 (końcowe stężenie peptydów wynosiło 3 mM) na suchej łaźni w temperaturze 

50ºC (900 rpm) przez 72 godziny. W przypadku analogu z Sec konieczne było dodanie 20 eq DTT 

w celu redukcji mostków Se-S utworzonych pomiędzy resztami selenocysteiny i N-2[tioetylo]glicyny. 

8.13.5. Peptydy H-CKA-NH2, H-CKAY-NH2 i H-UKAY-NH2 z N-końcową (Se)Cys do 

natywnej chemicznej ligacji 

H-CKA-NH2 

Odważyłam 300 mg żywicy TentaGel R Ram (obs. 0,19 mmol/g) i wykonałam syntezę sekwencji 

CKA- wg standardowej procedury syntezy. Użyłam Fmoc-Lys(Mtt)-OH oraz Fmoc-Cys(Mmt)-OH do 

selektywnego blokowania Lys oraz Cys. Oznaczyłam obsadzenie końcowe (0,18 mmol/g – 94,4%). 

W celu ligacji w roztworze odważyłam 100 mg peptydylożywicy i zadałam 3 ml mieszaniny 

TFA/TIS/H2O/EDT (92,5:2,5:2,5:2,5) mieszając przez dwie godziny i odfiltrowałam do schłodzonego 

eteru, a następnie odwirowałam. Surowy peptyd został wykorzystany bezpośrednio do ligacji 

(czystość HPLC: 49,96%,) Rt = 1,1’, 1-65% B/A w 15; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z obl. dla 

C12H26N5O3S+ 320.1751 znal.: 320.1747 - Aneks 16. 
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W celu ligacji na nośniku stałym 100 mg peptydylożywicy przemywałam porcjami TFA/TIS/DCM 

(1/1/98) w celu pozbycia się grup Mmt oraz Mmt. Przemywanie trwało 0,5-1h aż do zaniku żółtej 

barwy filtratu. Następnie peptydylożywicę zneutralizowałam 5% DIPEA/DMF i wysuszyłam według 

standardowej procedury. 

H-CKAY-NH2 

Odważyłam 300 mg żywicy TentaGel R Ram (obs. 0,19 mmol/g) i wykonałam syntezę sekwencji 

CKAY- wg standardowej procedury syntezy. Użyłam Fmoc-Lys(Mtt)-OH oraz Fmoc-Cys(Mmt)-OH 

do selektywnego blokowania Lys oraz Cys. Oznaczyłam obsadzenie końcowe (0,18 mmol/g – 94,4%). 

W celu ligacji w roztworze odważyłam 100 mg peptydylożywicy i zadałam 3 ml mieszaniny 

TFA/TIS/H2O/EDT (92,5:2,5:2,5:2,5) mieszając przez dwie godziny i odfiltrowałam do schłodzonego 

eteru, a następnie odwirowałam. Surowy peptyd został oczyszczony za pomocą chromatografii flash w 

odwróconym układzie faz. Zebrane frakcje zanalizowałam za pomocą LC-UV-MS i zliofilizowałam. 

Otrzymałam 5,14 mg peptydu (czystość HPLC: 58,12%, wydajność końcowa – 45,29%) Rt = 2,5-2,9’, 

1-65% B/A w 15; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z obl. dla [C21H34N6O5S]2
2+ 482,2384 znal.: 483,2401 

- Aneks 16 

W celu ligacji na nośniku stałym 100 mg peptydylożywicy przemywałam porcjami TFA/TIS/DCM 

(1/1/98) w celu pozbycia się grup Mmt oraz Mmt. Przemywanie trwało 0,5-1h aż do zaniku żółtej 

barwy filtratu. Następnie peptydylożywicę zneutralizowałam 5% DIPEA/DMF i wysuszyłam według 

standardowej procedury. 

(UKAY-NH2)2(Se-Se) 

Odważyłam 250 mg żywicy TentaGel R Ram (obs. 0,19 mmol/g) i wykonałam syntezę sekwencji 

UKAY- wg standardowej procedury syntezy. Użyłam Fmoc-Sec(Mob)-OH jako blokowanej 

selenocysteiny. Oznaczyłam obsadzenie końcowe (0,12 mmol/g – 60,7%). Odważyłam 100 mg 

peptydylożywicy i zadałam 3 ml mieszaniny TFA/TIS/H2O (95:2,5:2,5), mieszając przez dwie 

godziny. Po odfiltrowaniu odparowałam w strumieniu azotu i zadałam 5% DMSO/TFA mieszając 

przez 5 godzin w celu usunięcia gruby Mob. Po kolejnym odparowaniu surowy peptyd został 

oczyszczony za pomocą chromatografii flash w odwróconym układzie faz. Zebrane frakcje 

zanalizowałam za pomocą LC-UV-MS i zliofilizowałam. Wraz z końcowym produktem koeluował 

również produkt uboczny po deselenizacji. Otrzymałam 5,14 mg białego osadu (czystość HPLC: 66%, 

wydajność końcowa – 31,0%) Rt = 5,15’, 1-65% B/A w 15; HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z obl. dla 

[C21H34N6O5Se]2
2+ 530,1756 znal.: 530,1749 - Ryc. 64. 

8.13.6. Synteza TAD[1-61]-p53 

Synteza prekursora segmentu 2: Thz-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 oraz Fmoc-Cys-TAD[17-37]-

N-SEtGly-AAM-NH2 

Do reaktora strzykawkowego o pojemności 12 ml odważyłam 600 mg żywicy TentaGel R RAM 

(Rapp polymers) o obsadzeniu 0,19 mmol/g i poddałam spęcznieniu z 5 ml DMF mieszając przez pół 

godziny na wytrząsarce poziomej. Usunęłam grupę Fmoc trzykrotnie dodając 20% PIP/DMF 

i mieszając przez 3’ oraz zsyntezowałam sekwencję AAM według standardowej procedury z 4 eq 

HBTU. Następnie sprzęgnęłam kwas chlorooctowy poprzez trzykrotnie dodanie 5 eq ClAcOH z 5 eq 

Oxyma w DMF i mieszanie przez 30’. Po 10-krotnym przepłukaniu peptydylożywicy dwukrotnie 

dodałam 10 eq TrtS-cysteaminy z 2 eq DIPEA w 3 ml DMF i mieszałam przez 48h. Po przepłukaniu, 

wysuszyłam peptydylożywicę i umieściłam w reaktorze syntezatora Liberty Blue. Zastosowałam 

metodę spęczniania przez 20’, a następnie trzykrotne sprzęganie Fmoc-Ser(tBu)-OH. Standardowymi 

warunkami sprzęgania były 4 eq Fmoc-Aa, 4 eq DIC oraz 4 eq Oxymy o stężeniu 0,2 M i mieszanie 

z udziałem grzania mikrofalowego w temperaturze 90°C przez 4’ przy 30 W. Grupa Fmoc była 
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usuwana 20% 4-metylopiperydyną w DMF przez 5’. Następnie zsyntezowałam sekwencję: 

EYFSELWKLLPENNVLSPLP stosując pojedyncze lub podwójne sprzęganie. Szczegółowe warunki 

zamieściłam w Aneks 25. Po zakończonej syntezie peptydylożywicę przeniosłam z powrotem do 

reaktora strzykawkowego i oznaczyłam zawartość grupy Fmoc z jej całości. Wydajność elongacji po 

zoptymalizowaniu wyniosła 43%. Sprzęgnęłam kolejny aminokwas, którym w przypadku syntez 1, 2 

i 3 był Fmoc-Cys(Trt)-OH a w syntezie 4 Boc-Thz-OH stosując 4 eq odpowiedniego blokowanego 

aminokwasu z 4 eq HBTU oraz 8 eq DIPEA przez noc. Następnie usunęłam grupę Fmoc, wysuszyłam 

peptydylożywice i usunęłam prekursory z żywic poprzez zadanie ich 10 ml TFA/TIS/H2O/EDT 

92,5/2,5/2,5/2,5 przez 2 godziny i ekstrakcję w schłodzonym eterze. Po zdekantowaniu peptydu 

poddałam go liofilizacji. Otrzymałam 52,6 mg surowego Thz- TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 , 

który rozpuściłam w 15 ml 20% MeCN/H2O + 0,1% TFA z 5 mg TCEP i inkubowałam przez 2 h po 

czym oczyściłam na chromatografie cieczowym flash z kolumną Kinetex XB-C18 (Phenomenex, 250 

x 21.2 mm, 5 μm,100 Å,) z przepływem 10 mL/min w gradiencie 30-70% B/A (B = 

MeCN+0,1%TFA, A = H2O + 0,1% TFA) przez 50 min z detektorem UV. 70 mg surowego Fmoc-C-

TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 rozpuściłam w 30 ml 30% MeCN/H2O + 0,1% TFA i oczyściłam 

na tym samym chromatografie cieczowym w gradiencie 20-70% B/A w 50’. Analiza LC-UV-MS 

zsyntezowanych prekursorów została zamieszczona w Aneks 26. 

Otrzymałam 18,2 mg Fmoc-C-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 o czystości 93,8% oraz 5,7 mg o 

czystości 82,7% (wydajność całkowita: 14,0%), LC-MS: Rt = 13,1’ (10-85% B/A w 15’), HRMS (LC-

ESI-IT-TOF): m/z: [M+3H]3+ obl. dla C144H216N31O40S3
3+: 1038,4986, znal. 1038,4995. 

Otrzymałam 18,5 mg Thz- TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2 o czystości 94,3% (wydajność 

całkowita: 12,6%), LC-MS: Rt = 11,1’ (10-85% B/A w 15’), HRMS (LC-ESI-IT-TOF): m/z: 

[M+3H]3+ obl. dla C130H206N31O38S3
3+: 968,4759, znal. 968,4777. 

Ligacja sekwencyjna 1 

1,83 μmol odpowiedniego prekursora segmentu 2 TAD[17-37]-p53 umieściłam w probówce typu 

Eppendorf z 1 eq segmentu 3 TAD[38-61]-NH2 wraz z 50 eq MESNa i 10 eq TCEP i inkubowałam 

w buforze cytrynianowym z 6 M GdnHCl o pH 3 (końcowe stężenie peptydu: 3 mM), mieszając 

w Termomikserze w temperaturze 40°C monitorując co 12 h przebieg reakcji. Obserwując utlenienie 

grup tiolowych dodawałam kolejne porcje TCEP. Po upływie 66-72 godzin zakończyłam reakcje. 

Z powodu częściowego usunięcia grupy tiazolidynowej i ubocznej cyklizacji segmentu 2 przerwałam 

dalszą syntezę. Do mieszaniny reakcyjnej zawierającej analog Fmoc-Cys dodałam piperydynę do jej 

końcowego stężenia 20% i wyrównałam pH do 11 za pomocą 6M NaOH i inkubowałam przez około 

15 minut a następnie poddałam analizie LC-MS. Z powodu zaobserwowania ubocznej deaminacji oraz 

desulfuryzacji produktu oraz substratów przerwałam syntezę. 

Ligacja sekwencyjna 2 

0,915 μmol odpowiedniego prekursora segmentu 2 TAD[17-37]-p53 umieściłam w probówce typu 

Eppendorf z wraz z 50 eq MESNa i 50 eq TCEP i inkubowałam w buforze cytrynianowym z 6 M 

GdnHCl o pH 3 (końcowe stężenie peptydu: 3 mM), mieszając w Termomikserze w temperaturze 

40°C i zmonitorowałam za pomocą LC-MS po upływie 41 h reakcji. Po upływie 48 godzin dodałam 

1 eq segmentu 3 TAD[38-61]-NH2, 50 eq MPAA, 50 eq imidazolu i kolejną porcję 50 eq TCEP 

w buforze fosforanowym z 6 M GdnHCl o pH 7,2 (końcowe stężenie prekursora po dodaniu wynosiło 

1,5 mM) i wyrównałam wartości 7,0 za pomocą 6M NaOH i inkubowałam przez 72 godziny.  
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Zaobserwowałam sygnał produktu ligacji Fmoc-Cys-TAD[17-61]-NH2 i kontynuowałam syntezę 

w procesie jednoreaktorowym; LC-MS: Rt = 13,6’ (10-85% B/A w 15’), HRMS (LC-ESI-IT-TOF): 

m/z: [M+4H]4+ obl. dla C248H363N53O79S2
4+: 1352,8856, znal. 1352,9199 o poniższej strukturze: 
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Do analogu z Thz dodałam MeONH2 do końcowego stężenia 0,2 mM, zmniejszyłam pH do za pomocą 

6 M HCl i mieszałam przez 2h. Natomiast do mieszaniny reakcyjnej zawierającej analog Fmoc-Cys 

dodałam piperydynę do jej końcowego stężenia 20% osiągając pH powyżej 14 i wyrównałam pH do 

11 za pomocą 6M HCl i inkubowałam przez 3 minuty, a następnie wyrównałam wartość pH do 7 za 

pomocą 6M HCl. Następnie do obydwu probówek dodałam po 1 eq segmentu 1 H-TAD[1-17]-MPA-

L-NH2 wraz z 50 eq MPAA, 50 eq imidazolu i kolejną porcję 50 eq TCEP i inkubowałam przez 16 h 

w tych samych warunkach.  

W przypadku syntezy z analogiem z Thz otrzymałam głównie zcyklizowany segment 2: cyklo-C-

TAD[17-37], LC-MS: Rt = 11,5’ (10-85% B/A w 15’), HRMS (LC-ESI-IT-TOF): m/z: [M+3H]3+ obl. 

dla C114H177N26O34S3+ 828,7539, znal. 828,7864 o poniżej strukturze: 
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W przypadku syntezy z analogiem z Fmoc-Cys zaobserwowałam produkt usunięcia grupy Fmoc: C-

TAD[17-61]-p53 LC-MS: Rt = 8,5’ (10-85% B/A w 15’), HRMS (LC-ESI-IT-TOF): m/z: [M+4H]4+ 

obl. dla C233H353N53O77S2
4+ 1297,6146, znal. 1297,6048 o poniższej strukturze: 



185 

 

O

O

OH

NH

O

NH

OH

O

NH

O

NH OH

OH

NH

O

O

O

NH

O

NH

NH

O

NH

NH2

O
NH

ONH

ON

O

O

OH

NH O

O

NH2

NH

O

O

NH2

NH ONH

O

NH ONH

OH

O

N

O

NH
O

N O
NH

OH
O

NH2

SH

NH

O

SH

O

NH

O

NH

OH

NH

O

O OH

NH

O

O

O

NH

O

NH

O

NH

O

NH

OH

O

N

OH

NH

O

O OH

NH

O

O
O

NH
O

O

OH

NH

O

O

NH2

NH

O

NH

NH

O

NH

O

NH

OH

O

O

OH

NH

OH
NH

O

O

O

N

O

NH

O
N

NH2

OH

NH
O

O  

8.14. Synteza peptydów cyklicznych 

8.14.1. Cyklo-CFGPKA z H-CFGPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

Synteza prekursora cyklo-CFGPKA 

Odważyłam 400 mg żywicy Rapp Polymers GmbH MB30002, TentaGel MB NH2 o obsadzeniu 0.23 

mmol/g i zsyntezowałam sekwencję AAM według standardowej procedury stosując pyBOP jako 

odczynnik sprzęgający (3 eq). Następnie sprzęgnęłam chlorooctowy dodając trzykrotnie po 5 eq 

kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 ml DMF i mieszałam każdorazowo przez pół godziny. 

Następnie przepłukałam reaktor 7 razy DMF i dodałam roztwór 9 eq TrtS-cysteaminy w 2 ml DMF 

i mieszałam przez całą noc na rotatorze obrotowym. Następnego dnia przepłukałam nośnik z nadmiaru 

odczynnika i przystąpiłam do sprzęgania kolejnych reszt aminokwasowych według standardowej 

strategii, przy czym sprzęganie Fmoc-Ala-OH przeprowadziłam dwukrotnie. Końcowe obsadzenie 

wyniosło 0,16 mmol/g (69,6%). Po syntezie wysuszyłam peptydylożywicę według standardowej 

procedury i umieściłam na noc w eksykatorze do wysuszenia.  

W celu odblokowania grup osłonowych, peptydylożywicę inkubowałam w mieszaninie 95:2,5:2,5:2,5 

(v/v/v/v) TFA/TIS/H2O/EDT przez 2 h. Zneutralizowałam 5% DIPEA/DMF i wysuszyłam opisaną 

poprzednio procedurą. Pobrałam część suchej żywicy i inkubowałam w 70% HCOOH/H2O + 0,25 M 

BrCN przez dobę w celu usunięcia całego prekursora z żywicy i zmonitorowania przebiegu syntezy. 

Transtioestryfikacja H-CFGPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel z MESNa z jednoczesnym uwolnieniem 

z nośnika stałego 

 

Porcję peptydylożywicy (20 mg) inkubowałam z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 

(końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 24 h w 40ºC (na łaźni wodnej). Po upływie czasu reakcji 

poddałam mieszaninę ekstrakcji do fazy stałej, odparowałam, rozpuściłam w 1 ml H2O 

i zanalizowałam za pomocą HPLC i LC-MS: HPLC: rt = 23.5−24.0’ (gradient: 0−80% B/A w 40‘); 

HRMS (ESI-FT-ICR) m/z: [M+H]+ obl. dla C30H48N7O9S3
+ 746.2670, znal. 746.2323.  
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Wewnątrzcząsteczkowa natywna chemiczna ligacja H-CFGPKA-MESNa  

 

Jedną część próbki inkubowałam w wodzie dejonizowanej w rt poddając analizie HPLC po 5, 12 oraz 

18 dniach, a drugą zadałam 10 eq DTT w buforze fosforanowym o pH 7,4 w 40°C w łaźni wodnej, 

a następnie poddałam ekstrakcji do fazy stałej, odparowałam i poddałam analizie LC-MS. 

Jednoreaktorowa makrocyklizacja poprzez NCL H-CFGPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

z jednoczesnym uwolnieniem z nośnika stałego 

 

380 mg peptydylożywicy H-CFGPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel poddałam opracowanej procedurze 

jednoreaktorowej cyklizacji, zadając ją 50 eq MESNa i 10 eq DTT w buforze cytrynianowym o pH 3 

(końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 48 h w 40ºC (na łaźni wodnej). Po upływie tego czasu 

dodałam do niej taką samą objętość buforu fosforanowego z 10 eq DTT i wyrównałam wartość pH do 

7,4 dodając porcje 6 M NaOH. Inkubowałam przez 24 h w tych samej temperaturze. Surowy produkt 

oczyściłam za pomocą chromatografu preparatywnego HPLC Varian. Otrzymałam 10.21 mg peptydu 

(biały proszek, 17 μmol, wydajność cyklizacji: 25.8%, wydajność końcowa – 15.9%); LC-UV-MS: Rt 

= 6.6−6.9 min (5−60% B/A w 15 min); HRMS (ESI-IT-TOF) m/z: [M+H]+ obl. dla C28H42N7O6S+ 

604.2911, znal. 604.2914. 

8.14.2. Biblioteka oligopeptydów cyklicznych 

500 mg żywicy, TentaGel MB NH2 o obsadzeniu 0.23 mmol/g zostało użyte do syntezy sekwencji N-

SEtGly-AAM w taki sam sposób jak w poprzednim punkcie, z tym, że do substytucji nukleofilowej 

zastosowano 10 eq TrtS-cysteaminy z 2 eq DIPEA, a jako odczynnika sprzęgającego wszędzie użyto 

TBTU (3 eq). Substytucja nukleofilowa była prowadzona dwukrotnie (przez 6 oraz 18 godzin 

z dodaniem nowych porcji odczynników). Została także zwiększona liczba przepłukiwań 

peptydylożywicy do 10 przez sprzęganiem kwasu chlorooctowego. Sprzęganie Fmoc-Gly-OH zostało 

wykonane dwukrotnie z udziałem 6 eq blokowanego aminokwasu, 6 eq DIC oraz 6 eq Oxyma. 

Obsadzenie nośnika po tej reszcie wyniosło 0,17 mmol/g (74,9%). Następnie peptydylożywica została 

wysuszona według standardowej procedury i podzielona na 5 części po 100 mg. Na pierwszej części 
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została dosyntezowana sekwencja CY, do drugiej CLY, do trzeciej CLYRG, do czwartej CLYRAG, 

a do piątej CLYRAAG według standardowej procedury SPPS. 

W celu odblokowania grup osłonowych, peptydylożywica była inkubowana w mieszaninie 

95:2,5:2,5:2,5 (v/v/v/v) TFA/TIS/H2O/EDT przez 2 h, a następnie zneutralizowana 5% DIPEA/DMF 

i wysuszona opisaną poprzednio procedurą. Porcje 20 mg część suchej peptydylożywicy inkubowałam 

w 70% HCOOH/H2O z 0,25 M BrCN przez dobę w celu usunięcia całego prekursora z żywicy 

i zmonitorowania przebiegu syntezy. 

Prekursory peptydowe zostały ponumerowane według kolejności podziału peptydylożywicy opisanego 

powyżej. Prekursory 1 oraz 2, a więc odpowiednio: H-CYG-N-SEtGly-AAM-TentaGel oraz H-

CLYG-N-SEtGly-AAM-TentaGel były inkubowane przez 24 h z 50 eq MESNa oraz 10 eq DTT 

w buforze cytrynianowym o pH 3 (końcowe stężenie peptydów: 0,3 mM/g), a następnie filtrat został 

poddany neutralizacji buforem fosforanowym do pH 7,4 i inkubowany w tych samych warunkach. 

Peptydylożywica została natomiast jeszcze raz poddana tej samej procedurze z takimi samymi 

ilościami odczynników i warunkami. Filtraty zostały połączone, zliofilizowane i oczyszczone za 

pomocą chromatografii flash (Buchi). 

Prekursory peptydowe ponumerowane jako 3, 4 i 5, a więc odpowiednio: H-CLYRG-N-SEtGly-AAM-

TentaGel, CLYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel i CLYRAAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel były 

inkubowane przez 24 h z 50 eq MESNa oraz 10 eq DTT w buforze cytrynianowym o pH 3 (końcowe 

stężenie peptydów: 3 mM/g), a następnie filtrat został poddany neutralizacji buforem fosforanowym 

do pH 7,4 i inkubowany w tych samych warunkach. Peptydylożywica została natomiast jeszcze raz 

poddana tej samej procedurze z takimi samymi ilościami odczynników i warunkami. Filtraty zostały 

zmierzone na spektrofotometrze UV/vis, następnie połączone, zliofilizowane i oczyszczone za pomocą 

chromatografii flash (Buchi), a następnie zanalizowane za pomocą LC-UV-MS. Czasy retencji, a także 

obliczone i zmierzone wartości m/z zostały zamieszczone w Ryc. 139. 

Ryc. 139 Dane analityczne LC-MS peptydów z zsyntezowanej biblioteki. 

Nr 

prekursora 

peptydowego 

Sekwencja 
Wzór 

sumaryczny 
Rt Jon 

m/z 

obliczone 

m/z 

znalezione 

1 cyklo-CYGCYG C28H34N6O8S2 9,5 [M+H]+ 647,1952 647,1938 

2 cyklo-CLYG C20H28N4O5S 9,5 [M+H]+ 437,1853 437,1873 

3 cyklo-CLYRG C26H40N8O6S 5,5 [M+H]+ 593,2864 593,2828 

4 cyklo-CLYRAG C29H45N9O7S 7,5 [M+H]+ 664,3235 664,3233 

5 cyklo-CLYRAAG C32H50N10O8S 7,7 [M+H]+ 735,360 735,359 

 

8.14.3. Cyklo-CPKA i bicyklo-CPKACPKA z CPKA-N-SEtGly-AAM-TentaGel 

Odważyłam 400 mg żywicy TentaGel S NH2 (0,26 mmol/) i umieściłam w reaktorze strzykawkowym 

o objętości 10 ml i spęczniłam, mieszając przez 20’ w DMF na rotatorze obrotowym. Zsyntezowałam 

prekursor peptydowy w taki sam sposób jak w 8.14.1 i usunęłam grupy osłonowe. Końcowe 

obsadzenie wyniosło 0,21 mmol/g (80,8%).  
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140 mg peptydylożywicy podzieliłam na porcje po 10 mg w reaktorach strzykawkowych o objętości 

10 ml i zadałam 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 i umieściłam na łaźni wodnej 

w temperaturze 40ºC (końcowe stężenie peptydu wyniosło 3 mM). Po tym czasie połączyłam ze sobą 

filtraty i dodałam do nich 10 ml buforu fosforanowego z 10 eq DTT rozcieńczając do stężenia 0,3 mM 

i inkubowałam przez kolejne 24 h w tych samych warunkach. Następnie poddałam filtrat ekstrakcji do 

fazy stałej i zliofilizowałam. Rozpuściłam w 1 ml wody dejonizowanej z 0,5 mg TCEP i inkubowałam 

przez 2h w 40°C, po czym oczyściłam za pomocą preparatywnego chromatografu HPLC Varian. Po 

liofilizacji otrzymałam 2,83 mg produktu w formie żółtego oleju (wydajność: 22,0%), HPLC: rt = 

2.8−3.2’ (1% w 8 min, 1−10% w 10 min, 10% w 10 min, 10−100% w 6’ min B/A). HRMS (ESI-IT-

TOF) m/z: [M+H]+ obl. dla C17H30N5O4S+ 400,2013, znal. 400,2016. 

 

Porcję 10 mg peptydylożywicy poddałam tej samej procedurze cyklizacji, ale bez udziału 

zewnętrznego tiolu MESNa. Po odsoleniu i liofilizacji poddałam filtrat analizie LC-ESI-MS. 

 

Pozostałą część peptydylożywicy poddałam procedurze cyklizacji z podwójną transtioestryfikacją. 

W pierwszym etapie dodałam do niej 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 do końcowego 

stężenia peptydu 3 mM i umieściłam na łaźni wodnej w temperaturze 50°C na 24 h. W kolejnym 

etapie dodałam do mieszaniny 50 eq MPAA z 10 eq DTT i umieściłam na łaźni wodnej 

w temperaturze 50°C na kolejne 24 h. Następnie poddałam filtrat ekstrakcji do fazy stałej, 

odparowałam, zliofilizowałam i oczyściłam za pomocą preparatywnego chromatografu HPLC Varian. 

Po liofilizacji otrzymałam 2,27 mg produktu w formie białego proszku (wydajność: 6,2%) LC-UV-

MS: Rt = 5.2−5.5 min (1% w 8 min, 1−10% w 10 min, 10% w 10 min, 10−100% w 6’ min B/A). 

HRMS (ESI-IT-TOF) m/z: obl. [M+2H]2+ dla C34H58N10O8S2
2+ 399,1935, znal. 399,1934. 

8.14.4. Cyklo-CPSarG z H-CPSarG-N-SEtGly-AAM z analogami L- oraz D-Pro. 
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Syntezę obydwu diastereoizomerycznych peptydów przeprowadziłam równolegle. Do dwóch 

reaktorów strzykawkowych odważyłam po 200 mg żywicy TentaGel HL NH2 o obsadzeniu 0,54 

mmol/g. Spęczniłam mieszając przez pół godziny na rotatorze obrotowym i najpierw zsyntezowałam 

sekwencję linkera AAM według standardowej procedury jako odczynnik sprzęgający stosując TBTU 

(3 eq). Zmierzyłam obsadzenie po usunięciu Fmoc z drugiej reszty Ala uzyskując wynik 0,45 mmol/g 

(83,8% wyd.). Sprzęganie kwasu chlorooctowego przeprowadziłam poprzez trzykrotne dodanie 5 eq 

kwasu z 5 eq DIC w 0,5 ml DMF. Następnie przeprowadziłam reakcję z 9 eq TrtS-cysteaminy z 2 eq 

DIPEA przez 18 h. Do sprzęgnięcia Fmoc-Gly-OH zastosowałam jej 6 eq wraz z 6 eq PyAOP po 

czym przeprowadziłam acetylację. Wydajność elongacji na tym etapie wyniosły 66,9% oraz 63,4%, 

odpowiednio dla analogów L oraz D-Pro. Następnie zsyntezowałam pozostałą część sekwencji, 

odpowiednio C-LP-Sar oraz C-DP-Sar według procedury standardowej stosując TBTU jako odczynnik 

sprzęgający (3 eq). Podczas sprzęgania enancjomerów Fmoc-proliny wydłużyłam czas sprzęgania do 

30’ na łaźni ultradźwiękowej. Po syntezie wysuszyłam peptydylożywicę w standardowy sposób 

i umieściłam w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem. Obsadzenia końcowe wyniosły: 0,17 oraz 

0,18 mmol/g osiągając wydajność 30,6 oraz 33,7% , odpowiednio dla analogów L oraz D-Pro. 

W celu odblokowania grup osłonowych peptydylożywicę inkubowałam w mieszaninie 

TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5 (v/v/v/v) przez 2 h, odfiltrowałam, zneutralizowałam 5% 

DIPEA/DMF i wysuszyłam. Pobrałam część suchej żywicy i przeprowadziłam reakcję z BrCN w celu 

zmonitorowania przebiegu syntezy.  

Obydwie peptydylożywicę podzieliłam na porcje po 10 mg i umieściłam w 10 reaktorach 

strzykawkowych na każdy analog i przeprowadziłam reakcję z 50 eq MESNa oraz 50 eq DTT 

w buforze cytrynianowym o pH 3 (końcowe stężenie peptydu – 0,3 mM) przez 48h na łaźni wodnej 

o temperaturze 50°C. Połączyłam filtraty odpowiednich analogów i zadałam je taką samą ilością 

buforu fosforanowego o pH 7,4 i wyrównałam pH do tej wartości za pomocą 6 M NaOH. Do 

peptydylożywic dodałam kolejną porcję mieszaniny ligacyjnej i inkubowałam przez kolejne dwie 

doby. Po tym czasie połączyłam odpowiednie frakcje obydwu analogów i zobojętniłam roztworem 

buforu fosforanowego w ten sam sposób. Połączone frakcje odsoliłam za pomocą kolumny SPE 

(elucja w 60% MeCN) i zanalizowałam za pomocą LC-UV-MS, gradient 0-60% B/A w 15’. 

Otrzymałam: dimer cyklo-C-LP-SarGC-LP-SarG oraz cyklo-C-DP-SarGC-DP-SarG o tym samym Rt 

= 8,5’, 1-60% B/A, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+H]+ obl. 657,2483 dla C26H41N8O8S2
+, znal. 

657,2416. 

Zhydrolizowany tioester: H-C-LP-SarG-OH oraz H-C-DP-SarG-OH o zbliżonym Rt = 5,1’ oraz 5,0’ 

odpowiednio, 1-60% B/A, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+H]+ obl. 347,1384 dla C13H23N4O5S+, 

znal. 347,1332. 

8.14.5. Cyklo-[Cys5]-Aksinellina A i [D-Thr1,Cys5]Aksinellina A z H-CFPNPF-L/D-T-N-

SEtGly-AAM-TentaGel 

 

[Cys5]-Aksinellina A 

Odważyłam 100 mg żywicy TentaGel S NH2 o obsadzeniu 0,26 mmol/g Wykonałam syntezę linkera 

βAβAM- według standardowej procedury, następnie sprzęgnęłam kwas chlorooctowy, dodając 

trzykrotnie po 5 eq kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 ml DMF i mieszałam każdorazowo przez 

pół godziny. Po odfiltrowaniu i przepłukaniu 7-krotnie DMF dodałam 9 eq TrtS-cysteaminy z 1 eq 



190 

 

DIPEA i mieszałam przez całą noc. Następnego dnia przepłukałam peptydylożywicę 7-krotnie 

i zsyntezowałam sekwencję liniowego prekursora: CFPNPFT według standardowej procedury. 

Sprzęganie Fmoc-Thr(tBu)-OH wykonałam dwukrotnie stosując PyAOP (6 eq), a do pozostałych 

Fmoc-Aa stosując PyBOP jako odczynnik sprzęgający. Po syntezie wysuszyłam peptydylożywicę 

w standardowy sposób i umieściłam w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem.  

W celu odblokowania grup osłonowych peptydylożywicę inkubowałam w mieszaninie 

TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5 (v/v/v/v) przez 2 h, odfiltrowałam, zneutralizowałam 5% 

DIPEA/DMF i wysuszyłam. Pobrałam część suchej żywicy i przeprowadziłam reakcję z BrCN w celu 

zmonitorowania powodzenia syntezy prekursora.  

Pobrałam porcję 10 mg peptydylożywicy i przeprowadziłam reakcję z 50 eq MESNa w buforze 

cytrynianowym o pH 3 (końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 24h na łaźni wodnej o temperaturze 

50°C, następnie odsoliłam za pomocą kolumny SPE i zanalizowałam za pomocą HPLC. 0-80% B/A 

w 40’. Rt = 39,1’, 0-80% B/A, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+H]+ obl. 807,3494 dla 

C39H51N8O9S+, znal. 807,3455. 

[D-Thr1,Cys5]Aksinellina A 

Syntezę prekursora wykonałam w sposób częściowo zautomatyzowany A/M1 (objaśnienie: Ryc. 62). 

Odważyłam 100 mg żywicy TentaGel S NH2 o obsadzeniu 0,26 mmol/g Wykonałam syntezę linkera 

βAβAM- według standardowej procedury, używając PyBOP jako odczynnik sprzęgający. Następnie 

sprzęgnęłam kwas chlorooctowy dodając trzykrotnie po 5 eq kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 

ml DMF i mieszałam każdorazowo przez pół godziny. Po odfiltrowaniu i przepłukaniu 7-krotnie DMF 

dodałam 9 eq TrtS-cysteaminy z 1 eq DIPEA i mieszałam przez całą noc. Następnego dnia 

przepłukałam peptydylożywicę 7 razy i wysuszyłam według standardowej procedury. Następnie 

umieściłam ją w reaktorze dedykowanym do syntezatora peptydowego Biotage Initiator+ Alstra 

i zsyntezowałam sekwencję liniowego prekursora: CFPNPF-DThr według standardowej procedury. 

Sprzęganie Fmoc-D-Thr(OtBu)-OH wykonałam dwukrotnie stosując DIC/Oxyma (po 6 eq), po 10’ 

w temperaturze 75ºC. Sprzęganie pozostałych reszt przeprowadziłam w standardowy sposób. 

Obsadzenie końcowe wyniosło 0,18 mmol/g (wyd. 69,9%) Po syntezie wysuszyłam żywice 

w standardowy sposób. Odblokowałam grupy osłonowe w ten sam jak dla poprzedniego analogu 

sposób.  

Całość peptydylożywicy umieściła w reaktorze mikrofalowym i przeprowadziłam reakcję z 50 eq 

MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 (końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 15 godzin w 

reaktorze mikrofalowym (60ºC, 300 V) i oczyściłam za pomocą chromatografii flash. Otrzymałam 6,9 

mg peptydu (czystość LC-UV: 30,3 %, wydajność końcowa – 10%) Rt = 12,2’, 1-65% B/A, HR-MS 

(ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+H]+ obl. 807,3494 dla C39H51N8O9S+, znal. 807,3455. 

8.14.6. Bicyklo-SFTI-1 z H-CTKSIPPICFPDGR-N-SEtGly-AAM (SFTI-N-SEtGly-AAM) 

Synteza 1 na żywicy Rink-ChemMatrix® z ligacją w roztworze 

Odważyłam 50 mg żywicy Rink Amide ChemMatrix o obsadzeniu 0.4 – 0.6 mmol/g. Obsadzenie 

wyznaczone eksperymentalne wyniosło 0,3 mmol/g Wykonałam syntezę linkera AAM- według 

standardowej procedury, następnie sprzęgnęłam kwas chlorooctowy dodając trzykrotnie po 5 eq 

kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 ml DMF i mieszałam każdorazowo przez pół godziny. Po 

odfiltrowaniu i przepłukaniu 7-krotnie DMF dodałam 6 eq MmtS-cysteaminy i mieszałam przez całą 

noc. Następnego dnia wypłukałam peptydylożywicę i zsyntezowałam sekwencję liniowego prekursora 

SFTI: C3TKSIPPICFPDGR2 według standardowej procedury. Zastosowałam ortogonalne blokowanie 

Fmoc-Lys(Mtt)-OH oraz Fmoc-Cys(Mmt)-OH dla N-końcowej cysteiny. Sprzęganie Fmoc-Arg(Pbf)-

OH wykonałam jednokrotnie z użyciem TBTU jako odczynnika sprzęgającego. Obsadzenie końcowe 
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wyniosło 0,24 mmol/g – wyd. 82,5%). Po syntezie wysuszyłam żywice w standardowy sposób 

i umieściłam w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem.  

W celu selektywnego odblokowania grup osłonowych Mmt oraz Mtt, peptydylożywicę 

przepłukiwałam mieszaniną TFA/TIS/DCM 1:1:98 (v/v/v) na przemian po 5 i 15 minut, łącznie przez 

ok 1 h. Zneutralizowałam 5% DIPEA/DMF i wysuszyłam.  

W analogiczny sposób wykonałam syntezę prekursora w kierunku: C11FPDGRCTKSIPPI10. 

 
Porcję 25 mg peptydylożywicy inkubowałam w roztworze z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym 

o pH 3 (końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 24h na łaźni wodnej o temperaturze 50°C. 

Następnie dodałam roztwór z 50 eq MPAA, 10 eq TCEP w buforze fosforanowym o pH 7,6 

i wyrównałam pH do 7,6 za pomocą 6M NaOH. Inkubowałam kolejne 24h w tej samej temperaturze. 

Następnie mieszaninę odsoliłam za pomocą kolumny SPE (ekstrakcja 80% MeCN/H2O), 

odparowałam pod strumieniem azotu i zadałam na 2h TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5. 

Odparowałam, rozpuściłam w 5% MeCN/H2O i zliofilizowałam. Otrzymałam produkt końcowy 

z delecją reszty Argininy, czyli cyklo-des-(Arg2)-SFTI-1. Ponadto obecne były również produkty 

uboczne z 1, 2 i 3 grupami tert-butylowymi oraz tritylowymi i metoksytritylowymi. 

 
Kolejną porcję 25 mg peptydylożywicy inkubowałam w 95:2,5:2,5 (v/v/v) TFA/TIS/H2O przez 2 h 

w celu usunięcia całego prekursora z żywicy i usunięcia grup blokujących. Odfiltrowałam koktajl TFA 

do schłodzonego eteru, zdekantowałam osad, rozpuściłam w 5% MeCN/H2O i zliofilizowałam. 

Surowy produkt inkubowałam w roztworze z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 

3 (końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 24h na łaźni wodnej o temperaturze 50°C. Część 

roztworu odsoliłam za pomocą tipsów OMIX C18 i zanalizowałam za pomocą LC-MS. Dla 

otrzymanego tioestru des-(Arg2)-MESNa: Rt = 6,6-7,1 min, 1-65% B/A w 15’, HR-MS (ESI-IT-TOF-

MS) m/z [M+2H]2+ obl. dla C63H102N14O20S4 751,3133, znal. 751,3123, dla prekursora peptydowego 

des-(Arg2)-NEtGly-AAM-NH2: Rt = 6,4-7,1 min, 1-65% B/A w 15’, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z 

[M+2H]2+ obl. dla [C76H125N19O21S4]2+ 680,3254, znal. 680,3233. 

W kolejnym etapie dodałam roztwór z 50 eq MPAA, 10 eq TCEP w buforze fosforanowym o pH 7,6 

i wyrównałam pH do 7,6 za pomocą 6M NaOH. Inkubowałam kolejne 24h w tej samej temperaturze, 

odsoliłam i poddałam analizie LC-MS. Dla otrzymanego cyklo-des-(Arg2)-SFTI-1: Rt = 7,6-8,0 min, 
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1-65% B/A w 15’, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+2H]2+ obl. dla C61H96N14O17S2
2+ 751,3133, znal. 

751,3123. 

Synteza 2 na żywicy aminometylowej TentaGel S NH2 z ligacją na żywicy 

Odważyłam 100 mg żywicy TentaGel S NH2 o obsadzeniu 0,26 mmol/g Wykonałam syntezę linkera 

AAM- według standardowej procedury, następnie przyłączyłam kwas chlorooctowy dodając 

trzykrotnie po 5 eq kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 ml DMF i mieszałam każdorazowo przez 

pół godziny. Po odfiltrowaniu i przepłukaniu 7-krotnie DMF dodałam 6 eq TrtS-cysteaminy 

i mieszałam przez całą noc. Następnego dnia wypłukałam peptydylożywicę i zsyntezowałam 

sekwencję liniowego prekursora SFTI: C3TKSIPPICFPDGR2 według standardowej procedury. 

Sprzęganie Fmoc-Arg(Pbf)-OH wykonałam dwukrotnie stosując PyAOP (6 eq), a pozostałych reszt 

stosując PyBOP jako odczynnik sprzęgający. Obsadzenie końcowe wyniosło 0,16 mmol/g – wyd. 

70,7%. Po syntezie wysuszyłam żywice w standardowy sposób i umieściłam w eksykatorze pod 

zmniejszonym ciśnieniem.  

W celu odblokowania grup osłonowych peptydylożywicę inkubowałam w mieszaninie 

TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5 (v/v/v/v) przez 2 h, odfiltrowałam, zneutralizowałam 5% 

DIPEA/DMF i wysuszyłam.  

 

Porcje peptydylożywicy inkubowałam w roztworze z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 

(końcowe stężenie peptydu – 3 mM) przez 48h na łaźni wodnej o temperaturze 50°C. Następnie 

dodałam roztwór z 50 eq MPAA, 10 eq TCEP w buforze fosforanowym o pH 7,6 i wyrównałam pH 

do 7,6 za pomocą 6M NaOH. Inkubowałam kolejne 24h w tej samej temperaturze. Następnie surowy 

peptyd został rozpuszczony w wodzie i pozostawiony w otwartym naczyniu na 1 dobę w celu 

utlenienia mostków disulfidowych. Peptyd oczyściłam za pomocą chromatografii flash. Frakcje 

zawierające pożądany produkt połączyłam, odparowałam i zliofilizowałam. Otrzymałam 0,57 mg 

białego osadu (czystość HPLC: 64,5%, wydajność końcowa – 6,0%) Rt = 13,3’, 0-80% B/A w 40’ 

i 8,9’, 1-65% B/A, HR-MS (ESI-IT-TOF-MS) m/z [M+2H]2+ obl. dla C67H106N18O18S2
2+ 757,3682, 

znal. 757,3743. 

8.14.7. Θ-Defensyna RTD-1 z prekursora H-CRCLCRRGVCRCICTRGF-N-SEtGly-AAM-

TentaGel S NH2 (RTD-1-N-SEtGly-AAM-TentaGel S NH2) 

Odważyłam 100 mg żywicy TentaGel S NH2 (S – standard) o obsadzeniu 0,26 mmol/g. Wykonałam 

syntezę linkera βAβAM- według standardowej procedury, następnie sprzęgnęłam kwas chlorooctowy 

dodając trzykrotnie po 5 eq kwasu i 5 eq DIC rozpuszczonych w 0,5 ml DMF i mieszałam 

każdorazowo przez pół godziny. Po przefiltrowaniu i 7-krotnym przepłukaniu DMF dodałam 9 eq 

TrtS-cysteaminy i mieszałam przez całą noc. Następnego dnia wypłukałam peptydylożywicę 

i zsyntezowałam sekwencję liniowego prekursora RTD-1: CRCLCRRGVCRCICTRGF-linker-

TentaGel według standardowej procedury. Sprzęganie Fmoc-Phe-OH wykonałam dwukrotnie stosując 

6 eq blokowanego aminokwasu oraz 6 eq PyAOP i 12 eq DIPEA, a do pozostałych reszt stosując 

standardowe warunki z PyBOP jako odczynnikiem sprzęgającym. Po syntezie wysuszyłam żywice 

w standardowy sposób i umieściłam w eksykatorze do wysuszenia. Obsadzenie końcowe wyniosło 

0,16 mmol/g (wyd. 61,8%). 
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W celu odblokowania grup osłonowych peptydylożywicę inkubowałam w mieszaninie 

TFA/TIS/H2O/EDT 92,5:2,5:2,5:2,5 (v/v/v/v) przez 2 h, odfiltrowałam, zneutralizowałam 5% 

DIPEA/DMF i wysuszyłam. 

 
Cyklizacja prekursora peptydowego została wykonana przez dra Mateusza Waliczka na żywicy, którą 

zadał 50 eq MPAA, 10 eq TCEP w buforze diwęglanu trietyloamonowego (TEAB) o pH 8,5 przez 48h 

na łaźni wodnej o temperaturze 40°C. Następnie roztwór został zakwaszony stężonym kwasem 

mrówkowym do pH 1 i MPAA został wyekstrahowany za pomocą eteru. Pozostały filtrat został 

oczyszczony za pomocą preparatywnego HPLC. Frakcje zawierające pożądany produkt zostały 

połączone, odparowane i zliofilizowane. Następnie oczyszczony peptyd został rozpuszczony w wodzie 

i pozostawiony w otwartym naczyniu na 1 dobę w celu utlenienia mostków disulfidowych. 

Analiza LC-UV: rt = 5.74 min. (5−60% B/A w 15 min). HR-MS (ESI-qTOF) m/z: [M + 4H]4+ obl. dla 

C82H141N33O19S6 520,9864, znal. 520,9849. 

8.14.8. Desulfuryzacja i deselenizacja peptydów 

Przygotowałam 0,5 M roztwór TCEP (125,1 mg) w 1 ml odgazowanego za pomocą N2 buforu 

fosforanowego o pH 6,6 (wyrównałam pH za pomocą 6M NaOH) oraz 0,1 M roztwór inicjatora 

rodnikowego VA-044 w wodzie i 10% roztwór tBuSH w acetonitrylu. Porcję 1-2 mg peptydu 

rozpuściłam w 200 µlitrach odgazowanego buforu o pH 6,6. Następnie dodałam 200 µl rru TCEP, 10 

µl rru VA-044 oraz 100 µl rru tBuSH. Całość mieszałam przez noc na Termomikserze w temperaturze 

37ºC pod wyciągiem. Następnie roztwór przeniosłam do 10 ml schłodzonego eteru i ekstrahowałam 

trzykrotnie w celu usunięcia tBuSH. Roztwór odparowałam pod strumieniem azotu i zliofilizowałam.  
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I. Wierzbicka M., Waliczek M., Dziadecka A., Stefanowicz P.  

One-pot cyclization and cleavage of peptides with N-terminal Cysteine via N,S-acyl shift 
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J. Org. Chem., 2021, 86 (17), 12292-12299, 10.1021/acs.joc.1c01045 

II. Waliczek Mateusz, Wierzbicka Magdalena, Arkuszewski Maciej, Kijewska Monika, Jaremko 

Łukasz, Rajagopal Priyadharshni, Szczepski Kacper, Sroczyńska Amanda, Jaremko Mariusz, 

Stefanowicz Piotr,  

Attempting to synthesize lasso peptides using high pressure.  

PLoS One, 2020, 15, e0234901/1-e0234901/21, 10.1371/journal.pone.0234901 

Prace niezwiązane z przygotowaną rozprawą doktorską: 

III. Kijewska Monika, Nuti Francesca, Wierzbicka Magdalena, Waliczek Mateusz, Ledwoń 

Patrycja, Staśkiewicz Agnieszka, Real-Fernandez Feliciana, Sabatino Giuseppina, Rovero 

Paolo, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew, Papini Anna Maria,  

An optimised di-boronate-ChemMatrix affinity chromatography to trap 

deoxyfructosylated peptides as biomarkers of glycation.  

Molecules, 2020, 25, 755/1-755/15, 10.3390/molecules25030755 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.1c01045
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0234901
http://dx.doi.org/10.3390/molecules25030755
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Zalewska-Piątek Beata, Szewczuk Zbigniew, Sączewski Jarosław,  

Application of Safirinium N-hydroxysuccinimide esters to derivatization of peptides for 

high-resolution mass spectrometry, tandem mass spectrometry, and fluorescent labelling 

of bacterial cells. 

International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 9643/1-9643/27, 

10.3390/ijms21249643 

 

V. Fedorowicz Joanna, Cebrat Marek, Wierzbicka Magdalena, Wiśniewska Paulina, Jalińska 

Aleksandra, Dziomba Szymon, Gdaniec Maria, Jaremko Mariusz, Jaremko Łukasz, Chandra 

Kousik, Szewczuk Zbigniew, Sączewski Jarosław,  

Synthesis and evaluation of dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2-ium carboxylates as 

fixed charge fluorescent derivatization reagents for MEKC and MS proteomic analyses.  

Journal of Molecular Structure, 2020, 1217, 128426/1-128426/17, 

10.1016/j.molstruc.2020.128426 

 

VI. Bąchor Remigiusz, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Kuczer 

Mariola, Paluch Aneta, Waliczek Mateusz, Wierzbicka Magdalena, Stefanowicz Piotr, 

Szewczuk Zbigniew 

Spektrometria mas w analizie białek i peptydów : znaczniki jonizacyjne = Mass 

spectrometry in analysis of peptides and proteins: ionization markers. 

Wiadomości Chemiczne, 2018, 72, 609-633, 

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/66676/edition/45212 

 

VII. Setner Bartosz, Wierzbicka Magdalena, Jerzykiewicz Lucjan, Lisowski Marek, Szewczuk 

Zbigniew,  

The unexpected racemization and hydrogen-deuterium exchange of the hydrogen at the 

α-carbon of proline analogs containing the 5-azoniaspiro-[4.4]nonyl-group.  

Organic and Biomolecular Chemistry, 2018, 16, 825-831, 10.1039/C7OB02926H 

 

VIII. Wierzbicka Magdalena, Setner Bartosz, Szewczuk Zbigniew,  

Analysis for trace amounts of analytes by electrospray mass spectrometry.  

Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2016,  9, 345-350, 

10.5506/APhysPolBSuppl.9.345 

 

Wystąpienia konferencyjne związane z przygotowywaną rozprawą doktorską: 

I. Prezentacja posterowa oraz prezentacja ustna flash (3 min): M. Wierzbicka, M. Waliczek, A. 

Asokan, P. Stefanowicz, Synthesis of original peptides and proteins guided by LC-UV-

MS/MS, 38 Międzynarodowe Sympozjum Separacji w Mikroskali oraz Bioanalizie, Liege 

(Belgia), 03-06.07.2022 

II. Prezentacja ustna: M. Wierzbicka, M. Waliczek, P. Stefanowicz, N-[2-thioethyl]glycine as a 

new thioesterification tool for peptide synthesis by native chemical ligation, Łączone 22 

Francuskie Sympozjum Peptydowe oraz 5 Belgijskie Sympozjum Peptydowe, Port-Leucate 

(Francja), 29.05-03.06.2022 

http://dx.doi.org/10.3390/ijms21249643
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128426
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/66676/edition/45212
http://dx.doi.org/10.1039/C7OB02926H
http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=9&page=345
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III. Poster: M. Wierzbicka, O. Skwara, S. D. Ozan P. Stefanowicz, Mass spectrometry technique 

for studying the peptides cyclisation by native chemical ligation, 22nd International Mass 

Spectrometry Conference IMSC 2018, Florencja (Włochy), 26-31.08.2018 

Wystąpienia konferencyjne niezwiązane z przygotowywaną rozprawą doktorską: 

IV. Prezentacja ustna: M. Wierzbicka, M. Kijewska, M. Waliczek, F. Nuti, A. M. Papini, P. 

Stefanowicz, Z. Szewczuk, Application of a novel functionalized resin with phenylboronic 

acid for capturing of glycated and glycosylated peptides and their MS identification, 22nd 
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V. M. Wierzbicka, M. Cebrat, J. Sączewski, A. Filarowski, Z. Szewczuk, The new Safirinium P 

and Q derivatives for improved detection by mass spectrometry, The XXI International 
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10. ANEKS 
Aneks 1 

Krzywa kalibracyjna wyznaczona dla Fmoc-Phe-OH 

Aneks 2 

 

Krzywa kalibracyjna dla Trt-OH
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Aneks 3

 

Aneks 4 

Chromatogramy HPLC rozcieńczeń tyrozyny – nastrzyk 100 μl (o wartościach 

wskazanych na poniższej krzywej kalibracyjnej). 
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Aneks 5 

 

 

 

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
mAU(x10)

PDA Ch2 (272nm) c2 – 0,11 μM

PDA Ch2 (272nm) c4 – 0,027 μM

150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

Inten.(x1,000,000)

182.0811

165.0555

204.0625

150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 m/z
0.0

1.0
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3.0

4.0
Inten.(x100,000)

165.0543
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0.0
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1.5

2.0

2.5
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3.5

4.0

4.5

(x1,000,000)

2:TIC: MS/MS: 

182.0811

1:TIC c2

[M+H]+: 182.0811 Da

MS/MS: 182.0811 CE: 50%, Ar 50%
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Aneks 6 

 

MS (Trt)cysteaminy: MS (góra) i MS/MS (dół, jon macierzysty: 649,251, 

CE=15 eV) 

 

 

 

Aneks 7 

Chromatogram HPLC (detekcja UV 217 nm), RT = 3,9 min. Zanieczyszczenie Trt-

OH (1%) przy 4.85 min; 5-95% B/A w 5’. Próbka Trt-OH została również 

zmierzona osobno jako wzorzec i miała ten sam RT. 

Minutes
1 2 3 4 5 6 7 8

m
A

U

0

200

400

600

800
DAD-217.0 nm

S

NH2

OH
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Aneks 8 Aneks 9 

Chromatogram HPLC dla dimetylocysteaminy (UV 254 nm) po 1 h reakcji z Trt-

OH, RT =4,0 min (92,5%); zanieczyszczenie Trt-OH (7,5%) przy 4.85 min; 5-95% 

B/A w 5’ oraz widmo NMR.

Minutes
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

m
A

U

0

100

200
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92.50%

7.50%

DAD-254.0 nm

SNH2

OH

24,25

22

Trt-OH
EtOAc
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5,6,7,9,10,12,13,
14,15,16,17,18

2,3,4

5,7,12,
14,15,16

6,9,10,
13,17,18

8,11,19 2,3,4

Trt-OH

1
22 23

24,25

1H NMR 

13C{1H} NMR 

14

17

20

23

10 

13

16 

18 

19 

22 15 

21

15 

21

25

2 3

[Mmt]+

[M+Na]+

273.125

372.133

430.136

723.281

764.306

273.125

15.023

32.025

78.046

0

20

40
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80

100

Intens.

[%]

0
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40
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100

[%]
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1+

1+

1+

[C14H11O]
+
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241.100

195.079

m/z 195.079 m/z 241.100

C
+

C
+

O

m/z 258.102

C
+

O

m/z 273.127

[2M+Na]+
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Aneks 10 

 
d) deprotekcja grupy Fmoc z utworzeniem Fmoc-piperydyny 

 

e) sprzęganie aminokwasu z udziałem benzotriazolu w obecności zasady DIPEA 

 

f) deprotekcja grupy tritylowej z tiolu z udziałem TFA i powstaniem karbokationu 

tritylowego 

NH

S

OH

O

OO

C
+

NH

SH

OH

O

O O

O

F

F
F

OH

O

F

F
F

O
–
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Aneks 11 

Warunki syntezy automatycznej prekursora peptydowego Fmoc-AAAAA-N-

SEtGly-AAM-TentaGel; eq – ekwiwalent, FmAa – aminokwas blokowany Fmoc, rt 

– temperatura pokojowa, (Trt)cea – tritylocysteamina. 

Aneks 12 

Chromatogramy LC-UV prekursorów peptydowych AAAAA-NEtGly-AA-HL; od 

góry: rt3, MW3, MW4, MW5; rt 6 min; gradient 1-60% B/A w 15’. 

Aneks 13 

Analiza LC-MS/MS N-piperydyno-Gly-AA-HL jako produktu ubocznego reakcji 

reszty kwasu chlorooctowego z piperydyną 

 

 

 

Nazwa 

syntezy 

naczynie 

reakcyjne, ilość 

żywicy, 

standardowe 

warunki 

Warunki sprzęgania 

ClCH2COOH 

Warunki 

substytucji 

nukeofilowej 

Warunki 

sprzęgania 

kolejnego 

FmAa 

1 

5 ml, 60 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

5 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

6 eq (Trt)cea,  

2 eq DIPEA, rt, 

10 h,  mieszanie 

oscylacyjne 

5 eq 

2 x 10’ 

75ºC 

2 

10 ml, 200 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

3x10’ 75ºC 

10 eq (Trt)cea 

3 eq DIPEA 

2h 75ºC 

5 eq 

2 x 10’ 

75ºC 

3 

10 ml, 175 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 

1 ml DMF 

2x1h, 75ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

75ºC 

4 

10 ml, 275 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 

1 ml DMF  

2x0,5h, 75ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

75ºC 

5 

10 ml, 195 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

7 eq: kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 

1 ml DMF, 

2x1h, 50ºC 

7,5 eq 

2 x 10’ 

75ºC 

6 

10 ml, 175 mg 

5eq: FmAa, DIC, 

Oxyma 

5’ 75ºC 

7 eq kwasu, DIC 

rt, 3x30’ mieszanie 

oscylacyjne 

10 eq (Trt)cea + 

1 ml DMF 

2x15’, 50ºC 

9 eq 

2 x 10’ 

75ºC 
150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 m/z

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Inten.(x100,000)

169.1341

197.1280

268.1646

240.1701

N

O

O

NH

O

NH

O

NH

O

b2

b3

y2

y3

b2

b3

y2

y3

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

(x1,000,000)

2:TIC: MS/MS 369.2115

40% 40%.

1:TIC

min
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Aneks 14 

Warunki syntezy automatycznej prekursorów peptydowych (AAAA)n-X-NEtGly-AAM ze skróconym czasem reakcji z (Trt)cysteaiminą. 

Prekursor standardowe warunki substytucja nukleofilowa sprzęganie kolejnego FmAa 

AAAAH-linker 
10 ml, 150 mg, 5eq FmAa, DIC/Oxyma, 5’ 

MW75ºC 

10 eq (Trt) cea rt, 12 h, mieszanie 

oscylacyjne 

7,5 eq FmHis/ Oxyma/DIC 

rt, 2 x 60’  mieszanie oscylacyjne 

AAAAW-linker 
10 ml, 175 mg, 5eq FmAa, DIC/Oxyma, 5’ 

MW 75ºC 

10 eq (Trt)cea + 1ml DMF, 2x30’ 

MW 40ºC 

7,5 eq FmTrp/ Oxyma/ DIC,  

2 x 10’ MW 75ºC 

[Ala]12-linker 
10 ml, 175 mg, 5eq FmAa, DIC/Oxyma,  

5’ MW 75ºC 

10 eq (Trt)cea + 1ml DMF, 2x15’ 

MW 75ºC 

9 eq FmAla/Oxyma/ DIC, 2 x 10’  

MW 75ºC 

O

NH2

O

NH

O

NH

O

NH

O

NH

O

N

O

NH

O

NH

O

NH

O

SHNH
N

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0
min

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

mAU (x100)

Extract-210nm,4nm (1.00)

N

O

O

NH

O

NH

O

NH

O

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

min

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

mAU (x100)

Extract-210nm,4nm (1.00) O

NH2

O

NH

O

NH

O

NH

O

NH

O

N

O

NH

O

NH
NH

S
NH

O

O

]
2 2M+tBu

2M
2M+2tBu

M+trt+tBu

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

(x10,000,000)

1:590.2932 (1.00)
1:607.3033 (1.00)
1:690.6719 (1.00)
1:761.3726 (1.00)
1:714.0149 (1.00)
1:738.0289 (1.00)
1:369.2115 (1.00)
1:TIC (1.00)

N

O

O

NH

O

NH

O

NH

O
O

NH

O

N

O

NH

O

NH

O
NH

O

S

O

NH

O

N

O

NH

O

NH

O
NH

O

S

12
[

12
[

]

]

[2M+4H]4+
[2M+4H]4+

[(2M-3Ala)+3H]3+

[(2M-4Ala)+3H]3+

[(2M-5Ala)+3H]3+

[(2M-Ala)+4H]4+

min

LC-UV prekursorów peptydowych AAAAH-linker, 

AAAAW-linker (od góry) oraz LC-MS prekursora 

[Ala]12-linker wraz z zaznaczonymi produktami 

ubocznymi zsyntezowanych w sposób całkowicie 

zautomatyzowany (warunki w tabeli).  

Rt dla AAAAH-N-SEtGly-AA-HL – 9,9 min, (m/z) dla 

[M+H]+ znal. 782,3615, obl. 782.3614 (nie pokazano); Rt 

dla AAAAW-N-SEtGly-AA-HL – 8,2 min, m/z dla 

[2M+2H]2+ znal. 830,3733 obl. 830,3745 (nie pokazano) i 

dla 12A-NEtGly-AA-HL – 7.6 min; m/z dla [2M+4H]4+ 

znal. 606.7981, obl. 606,7994; rt dla produktu ubocznego 

N-(PIP)Gly-AA-HL – 4.5 min obecnego we wszystkich 

syntezach w największej intensywności. W insercie LC-

MS przedstawiłam również zidentyfikowane sygnały z 

delecjami reszt Alanin. Obecnych jest od 1 do 3 delecji. 
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Aneks 15 

 

Tabela wydajności sprzęgania poszczególnych blokowanych aminokwasów do 

peptydylożywicy z N-2-[tioetylo]glicyną, MW – grzanie w reaktorze mikrofalowym 

(5’, 75ºC) oraz końcowych stopni obsadzeń różnych prekursorów peptydowych. 

 

Aneks 16 

Analiza LC-UV-MS H-CKAY-NH2 oczyszczonego za pomocą chromatografii flash. 

W insercie zamieściłam rozkład izotopowy dla rt = 2,5-2,9 min odpowiadający 

produktowi końcowemu. 

 
 

Analiza LC-UV-MS surowego peptydu H-CKA-NH2. W insercie zamieściłam 

rozkład izotopowy monomeru (3,0 min) oraz peptydu z międzycząsteczkowym 

mostkiem disulfidowym (4,2 min). Poszerzone sygnały od 9 do 17 minuty odnoszą 

się do zanieczyszczeń polimerami. 

(x100,000)
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

-5.0

0.0

5.0

mAU (x100)

220nm1nm (1.00)

0.0

1.0

2.0

mAU (x100)

272nm1nm (1.00)

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

1:483.2401 (1.00)

1:BPC (1.50)

[M+H]+: 483.2384 Da

482.0 483.0 484.0 485.0 m/z

483.2425(1)

484.2420(1)

485.2405(1)

58,19%

NH2

O

O

NH

NH2

O

NH NH2
NH

OH

O
SH

 
2x6eq 

PyBOP, 12 

eq DIPEA 

2/3x 6eq 

DIC/Oxyma 

2x5eq DIC/Oxyma, 

MW 

3x10 eq 

HATU 
2x6eq pyAOP 

% pocz. pocz. kon.  kon. pocz. pocz. kon. 

Ala 61,60 81,95 60,87  63,91  96,70  

Arg 36,06 58,26 47,02    50,60  

Asn  45,33  89,04     

Asp  66,10 43,08      

Cys  59,43       

Gly  85,07 42-63    80,00  

Gln  71,90       

Glu 35,91 100,98 50,34      

His  68,38   26,76    

Ile 13,69 33,01  51,66     

Leu 28,64 90,57 58,41      

Lys 16,03 75,27 54,44      

Met  100,11 64,82      

Phe  85,20 -      

Pro 15,77 61,76 -      

Ser  38,46   46,64 47,390 86,96 55,61 

Thr  60,75 54,67      

Tyr  81,14 -      

Trp  93,03 75,07  28,92    

Val 20,41 82,03 67,80      

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

(x10,000,000)

320.1746 (1.00)
TIC4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

O

NH2

O

NH

NH2

O

NH
NH2

SH

319.0 320.0 321.0 322.0 323.0 324.0 m/z

320.1747(1)

321.1772(1)

322.1729(1)319.1683

[M+H]+: 320.1751 Da

49.96%

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 min

0.0

1.0

mAU (x100)

220nm1nm (1.00)

zanieczyszczenie 
polimerami
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Aneks 17 

Analiza LC-UV-MS surowego Ac-LYRAS-N-SEtGly-H-NH2, od góry: struktura 

peptydu, chromatogram LC-MS z oznaczonymi sygnałami, chromatogram LC-UV 

przy 214,4 nm oraz 280,4 nm, uśrednione widmo MS dla 4,5-5’ z rozkładem 

izotopowym 824,4 w insercie. 

 
 

 

LC-UV-MS mieszaniny poreakcyjnej po inkubacji Ac-LYRAS-N-SEtGly-G-NH2 po 

16 h w buforze fosforanowym o pH 3 z 50 eq MESNa; od góry: LC-MS z 

oznaczonymi sygnałami, chromatogram LC-UV przy 214,4 nm oraz 280,4 nm,  

 

Aneks 18 

Chromatogramy HPLC, od góry: oczyszczonego Ac-LYRAS-MESNa otrzymanego 

metodą hydrazydową (żółty), surowego Ac-LYRAS-MESNa (magenta) oraz azydku 

Ac-LYRAS-N3, będącego substratem (niebieski) z zamieszczonymi w insercie 

widmami UV/vis odpowiadającymi tioestrowi i azydkowi. Czas retencji substratu: 

Rt = 3.15 min. i produktu Rt = 2,75 min. 
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Analiza LC-UV-MS surowego referencyjnego Ac-LYRAS-MESNa, otrzymanego 

według metody hydrazydowej: od góry: struktura tioestru peptydowego, 

chromatogram LC-MS, chromatogram LC-UV przy 214,4 nm oraz 280,4 nm, po 

prawej: rozkład izotopowy dla 775,2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aneks 19 

Analiza LC-UV-MS surowego Ac-LYRAS-N-dmSEtGly-H-NH2, od góry: struktura 

peptydu, chromatogram LC-MS z oznaczonymi sygnałami, chromatogram LC-UV 

przy 214,4 nm oraz 280,4 nm, uśrednione widmo MS dla 6,0-6,5’ z rozkładem 

izotopowym 852,4 w insercie. 
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Aneks 20 

Analiza HPLC-ESI-MS (offline) filtratów po inkubacji Fmoc-CPKA-N-SEtGly-

AAM-TentaGel NH2 z 50 eq MESNa w buforze cytrynianowym o pH 3 w 60ºC po 

upływie 15, 20, 42, 64 i 87 godzin. Na chromatogramach w górnej części 

przypisałam główne sygnały co zostało potwierdzone analizą ESI-MS po 

zebranych frakcji w 13, 35 oraz 43 minucie. W 13’ eluuje tioester H-CPKA-

MESNa, u którego doszło do usunięcia grupy Fmoc. W 35’ zidentyfikowałam 

zhydrolizowany tioester peptydowy z międzycząsteczkowym mostkiem 

disulfidowym z MESNa: H-C(MESNa)S-SPKA-OH a w 43’ właściwy produkt 

transtioestryfikacji, czyli Fmoc-CPKA-MESNa. Produkt ten osiąga największą 

intensywność między 15 a 20 godzinami inkubacji, natomiast po 42 godzinach 

zachodzi hydroliza.  
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Aneks 21 

Analiza LC-ESI-MS warunków transtioestryfikacji w połączeniu z uwolnieniem 

z nośnika stałego Ac-LYRAG-N-SEtGly-AAM-TentaGel NH2 w dwóch warunkach: 

50 eq MESNa, 10 eq DTT, pH 2, 24 h, 40ºC (góra) oraz 50 eq MESNa, 10 eq 

TCEP, pH 7,4, 24 h, 40ºC (dół) z sygnałem piku podstawowego (BPC) oraz XIC 

odpowiadającymi zidentyfikowanym produktom, których struktury zostały 

zamieszczone. Dwa sygnały dla tioestru DTT związane są z obecnością dwóch 

izomerów: tioestru oraz estru. 

 

Aneks 22 

Widma fragmentacyjne poszczególnych produktów transtioestryfikacji połączonej 

z uwolnieniem z nośnika stałego, od góry: Ac-LYRAG-MESNa (p. i. – 745,3008), 

Ac-LYRAG-OH (p. i. – 621,3355) oraz zidentyfikowanego podczas reakcji 

z udziałem mikrofal Ac-LYRAG-N-SEtGly-OH (p. i – 738,3603) wraz 

z zidentyfikowanymi najbardziej intensywnymi jonami potomnymi i zaznaczonymi 

miejscami fragmentacji na załączonych strukturach. Parametry CID to 40% maks. 

CE oraz 40% Ar), LC-ESI-IT-TOF instrument. 

 

Wspólnym jonem potomnym wszystkich trzech produktów jest b4 o wartości 

475,27. Obecne są charakterystyczne jony typu b oraz y. Reszta N-SEtGly ulega 

fragmentacji z utworzeniem jonu typu c. 
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Aneks 23 

Ac-LYRAX-MESNa Ac-LYRAX-CKA (Y)-NH2 

Nr sekwencja jon m/z obl m/z znal rt (min) jon m/z obl m/z znal rt (min) 

1 Ac-LYRAG- [M+H]+ 745,3008 745,2973 8,30 [M+2H]2+ 461,7500 461,7501 6,00 

2 Ac-LYRAT- [M+H]+ 789,3269 789,3263 8,40 [M+2H]2+ 483,7631 483,7702 6,20 

3 Ac-LYRAK- [M+2H]2+ 408,6908 408,6901 6,50 [M+3H]3+ 331,8603 331,8590 5,20 

4 Ac-LYRAE- [M+H]+ 817,3218 817,3180 8,40 [M+2H]2+ 497,7606 497,7643 6,30 

5 Ac-LYRAL- [M+H]+ 801,3633 801,3586 10,20 [M+2H]2+ 489,7813 489,7811 7,90 

6 Ac-LYRAV- [M+H]+ 787,3477 787,3443 9,40 [M+2H]2+ 482,7735 482,7702 7,20 

7 Ac-LYRAW- [M+H]+ 874,3586 874,3482 10,70 [M+2H]2+ 526,2789 526,2757 7,90 

8 Ac-LYRAM- [M+H]+ 819,3197 819,3182 10,50 [M+2H]2+ 580,2912 580,2915 10,00 

9 Ac-LYRAQ- [M+2H]2+ 408,6726 408,6901 6,50 [M+2H]2+ 497,2686 497,2643 6,00 

10 Ac-LYRAF- [M+H]+ 835,3477 835,3406 10,70 [M+2H]2+ 506,7735 506,7643 8,10 

11 Ac-LYRAA- [M+H]+ 759,3164 759,3165 9,40 [M+2H]2+ 550,2895 550,2889 9,40 

12 Ac-LYRAR- [M+H]+ 844,3804 844,3801 8,00 [M+3H]3+ 395,5476 395,5487 8,00 

13 Ac-LYRAD- [M+H]+ 803,3062 - - [M+2H]2+ 572,2844 572,2906 8,90 

14 Ac-LYRAI- [M+H]+ 801,3634 - - [M+2H]2+ 571,3130 - - 

15 Ac-LYRAP- [M+H]+ 785,3321 - - [M+2H]2+ 563,1753 - - 

16 Ac-LYRAH- [M+H]+ 825,3382 825,3377 7,90 [M+3H]3+ 389,2027 389,1946 7,80 

17 Ac-LYRAS- [M+H]+ 775,3113 775,3123 8,90 [M+2H]2+ 558,2870 558,2898 8,90 

18 Ac-LYRAN- [M+H]+ 802,3222 802,3243 8,70 [M+2H]2+ 571,7924 - - 

19 Ac-LYRAY- [M+H]+ 851,3426 851,3433 10,10 [M+2H]2+ 596,3026 596,3086 9,80 

20 Ac-LYRAC- [M+H]+ 791,2885 791,2898 9,80 [M+2H]2+ 566,1891 566,2807 9,60 
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Aneks 24 

Analiza TAD[38-61], od góry: chromatogram HPLC oczyszczonego peptydu, Rt = 

10,9’ (10-85% B/A w 15’), chromatogram LC-MS oczyszczonego peptydu 

z zaznaczonymi sygnałami odpowiadającymi produktowi syntezy; struktura 

prekursora peptydowego i jego uśrednione widmo masowe. 

 

 

Analiza TAD[1-16]-MPA-L-NH2, od góry: chromatogram HPLC (220 nm) 

oczyszczonego peptydu w 6 M GdnHCl w buforze cytrynianowym o pH 3, Rt = 

6,7’ (10-85% B/A w 15’), chromatogram LC-MS oczyszczonego peptydu, sygnał 

przy 4,52’ odpowiada prekursorowi peptydowemu o przedstawionej strukturze; 

uśrednione widmo masowe. 
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Aneks 25 

Tabela warunków syntezy zautomatyzowanej segmentu 2 TAD[17-37]-p53 

wspomaganej mikrofalowo na aparacie CEM Liberty Blue. 

Etap Synteza 1 Synteza 2 Synteza 3 Synteza 4 

Żywica 
Tenta Gel HL NH2  

0,24 mmol/g 

Tenta Gel R RAM (Rapp 

Polymers), 0,19 mmol/g 

Spęcznianie Wydłużone spęcznianie 20’ 

Fmoc-Ser(tBu)-OH Sprzęganie potrójne 

Fmoc-Pro-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Leu-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Pro-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Ser(tBu)-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Leu-OH Sprzęganie pojedyncze 

Fmoc-Val-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Asn(Trt)-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Asn(Trt)-OH Sprzęganie pojedyncze 

Fmoc-Glu(OtBu)-OH Sprzęganie pojedyncze 

Fmoc-Pro-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Leu-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Leu-OH Sprzęganie pojedyncze 

Fmoc-Lys(Boc)-OH Sprzęganie pojedyncze 

Fmoc-Trp(Boc)-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Leu-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Asp(OtBu)-OH 
Sprzęganie 

pojedyncze 

Sprzęganie 

potrójne 
Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Ser(tBu)-OH 
Sprzęganie 

pojedyncze 

Sprzęganie 

potrójne 
Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Phe-OH 
Sprzęganie 

pojedyncze 

Sprzęganie 

potrójne 
Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Tyr(tBu)-OH Sprzęganie podwójne 

Fmoc-Glu(OtBu)-OH Sprzęganie podwójne 

 Brak końcowego odblokowania Fmoc 

Wydajność elongacji 28,6% 27,4% 34,2 % 46,6% 

Kolejne sprzęganie 

manualne 

4 eq Fmoc-

Cys(Trt)-OH, 

4 eq HBTU, 

8 eq DIPEA, 

30’ 

4 eq Fmoc-Cys(Trt)-OH, 4 eq 

HBTU, 8 eq DIPEA, noc 

4 eq Boc-

Thz-OH, 4 

eq HBTU, 8 

eq DIPEA, 

noc 

 

Potencjał agregacji wyznaczony dla sekwencji segmentu 2 TAD[17-37]-p53-N-

SEtGly-AAM: zielony – niski, pomarańczowy – średni, na podstawie [277]. 

W miejscu N-SEtGly została wprowadzona Pro. 
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Aneks 26 

Analiza Thz-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2, od góry: chromatogram HPLC 

surowego i oczyszczonego produktu, Rt = 11,2’ (10-85% B/A w 15’), 

chromatogram LC-MS surowego produktu z zaznaczonymi sygnałami 

odpowiadającymi produktowi syntezy; struktura prekursora peptydowego i jego 

uśrednione widmo masowe. 

 

Analiza Fmoc-C-TAD[17-37]-N-SEtGly-AAM-NH2, od góry: chromatogram 

HPLC surowego i dwóch frakcji oczyszczonego produktu, Rt = 14,5’ (10-85% B/A 

w 15’), chromatogram LC-MS surowego produktu z zaznaczonymi sygnałami 

odpowiadającymi produktowi syntezy; struktura prekursora peptydowego i jego 

uśrednione widmo masowe. 
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Aneks 27 

Analiza ESI-FT-ICR-MS oraz MS/MS (CID, jon prekursorowy: 1186,5, 17 eV) 

prekursora Fmoc-CFGPKA-N-SEtGly-AAM w pierwszym podejściu, w którym 

doszło do częściowej delecji reszty alaniny. Miejsca fragmentacji dla których 

powstały najintensywniejsze jony zaznaczyłam na zamieszczonej strukturze. 

 

Analiza ESI-FT-ICR-MS/MS tioestru: H-CFGPKA-MESNa (CID, jon 

prekursorowy: 746,3, 20 eV) Miejsca fragmentacji dla których powstały 

najintensywniejsze jony zaznaczyłam na zamieszczonej strukturze. 

 

 

 

Aneks 28 

Analiza ESI-FT-ICR-MS/MS (CID, jon prekursorowy: 604,3, 18 eV) – a) oraz 

porównawcze widmo ESI-IT-TOF-MS/MS (jon prekursorowy: 604,29, 40% max 

CE, 40% max ciśnienia Ar) – b) cyklo-CFGPKA oraz analiza MS3 kolejnych 

jonów potomnych: b5y6 oraz b5y6, – c), których struktury zostały zaznaczone obok. 

Analiza sugeruje, że fragmentacja zachodzi poprzez dysocjację wiązania między 

Ala-Lys w pierwszej kolejności a następnie dysocjację liniowego jonu 

wewnętrznego. 
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Widmo ESI-IT-TOF-MS oraz MS/MS (kolejno, CID, jon prekursorowy: 60% max 

CE, 60% max ciśnienia Ar) homodimeru (cyklo-CFGPKA)2S-S wraz ze strukturą 

związku i rozkładem izotopowym głównego sygnału. Fragmentacja zachodzi 

poprzez zerwanie wiązania -CH2-S- cystyny, co jest zgodne z danymi 

literaturowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 29 

 

Analiza LC-UV-MS surowej mieszaniny po cyklizacji CYG-N-SEtGly-AAM-

TentaGel, w wyniku której głównym otrzymanym produktem był cyklo-CYGCYG; 

Od góry: chromatogram LC-UV, chromatogram LC-MS i widmo masowe dla 

wskazanego zakresu z zaznaczonymi sygnałami odpowiadającymi zamieszczonej 

strukturze. W insercie powiększyłam rozkłady izotopowe. 

 
 

Analiza LC-UV-MS surowej mieszaniny po cyklizacji CLYG-N-SEtGly-AAM-

TentaGel, w wyniku której głównym otrzymanym produktem był cyklo-CLYG; Od 
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wskazanego zakresu z zaznaczonymi sygnałami odpowiadającymi zamieszczonej 

strukturze. W insercie powiększyłam rozkłady izotopowe. 
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Aneks 30 

 

Chromatogram LC-UV, LC-MS oraz widmo MS (kolejno) oczyszczonego 

na aparacie Buchi Flash Chromatograf cyklo-CLYRG, z rozkładem 

izotopowym odpowiadającym peptydowi oraz jego cyklodimerowi cyklo-

CLYRGCLYRG. 
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Chromatogram LC-UV oraz LC-MS oczyszczonego na preparatywnym 

chromatografie cieczowym cyklo-CLYRAAG, z rozkładem izotopowym 

odpowiadającym peptydowi oraz jego cyklodimerowi cyklo-CLYRAAGCLYRAAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 31 

Analiza fragmentacyjna, kolejno: cyklo-CLYRG (jon prekursorowy: 593,2828), 

cyklo-CLYRAG (jon prekursorowy: 664,3233 oraz cyklo-CLYRAAG (jon 

prekursorowy: 735,3597), aparat LC-ESI-IT-TOF-MS, 40% max. CE, 40% Ar, 

CID. Struktury przedstawiają produkt pierwszej dysocjacji wiązania między resztą 

Tyr i Arg prowadzącej do powstania wewnętrznego jonu a4z2, po czym 

następowała jego dalsza fragmentacja. 
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Aneks 32 

Analiza chromatograficzna LC-UV-MS oczyszczonego homodimeru (cyklo-

CPKA)2S-S z międzycząsteczkowym mostkiem disulfidowym: góra – chromatogram 

HPLC z detekcją przy 210 nm; dół – uśrednione widmo masowe w zakresie 8.6-

9.2’, m/z [M+2H]2+ obl dla C34H58N10O8S2
2+399,1935, znal 399,1996, aparat LC-

IT-TOF. 1% w 2’, 1-10% w 5’, 10% w 3’, 10-100% w 8’, 50°C. 

 
Analiza oczyszczonego cyklo-CPKA po redukcji mostków disulfidowych: góra –  

chromatogram HPLC z detekcją przy 210 nm (chromatograf analityczny Thermo), 

1% w 8’, 1-10% w 10’, 10% w 10’, 10-100% w 6’; dół –widmo masowe produktu, 

FT-ICR-MS. 

 

 

 

 

Aneks 33 

Analiza LC-MS (IT-TOF, 1% w 5’, 5-10% w 10’, 10% w 5’, 10-100% w 3’) 

oczyszczonego cyklodimeru cyklo-CPKACPKA ze strukturami zidentyfikowanych 

form oraz powiększonymi uśrednionymi rozkładami izotopowymi w zaznaczonych 

Rt. 
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Widma fragmentacyjne cyklo-CPKACPKA ze strukturą powstałych wewnętrznych 

jonów potomnych ulegających dalszej fragmentacji. Jako pierwsza zachodzi 

dysocjacja wiązania Cys-Pro lub Lys-Ala tworząc odpowiednio jony wewnętrzne 

b1y8 oraz b7y2. Widma a) oraz b) zostały zarejestrowane na aparacie FT-ICR-MS, 

przy czym dla a) jon prekursorowy wynosił 400,2 m/z a energia kolizji CE = 10 

eV; b) jon prekursorowy wynosił 799,4 m/z a CE = 30 eV. Widmo c) zostało 

zarejestrowane na aparacie LC-ESI-IT-TOF-MS dla jonu prekursorowego 399,19 

przy 60% maksymalnej energii kolizji oraz 60% maksymalnego ciśnienia Ar. 

 

 

 

Aneks 34 

Rozkład izotopowy cyklo-CPSarG z rozkładem symulowanym: 

 

Rozkład izotopowy cyklo-CPSarGCPSarG z rozkładem symulowanym: 
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Rozkład izotopowy H-CPSarG-OH z rozkładem symulowanym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 35 

Od góry: chromatogram LC-ESI-IT-TOF-MS prekursora peptydowego SFTI-1-N-

SEtGlyAAM-NH2 z zaznaczonymi chromatogramami odpowiadającymi produktowi 

jak i przeważającemu produktowi ubocznemu: des-(Arg2)-SFTI-1-N-SEtGly-AAM-

NH2, widmo masowe uwolnionego prekursora oraz charakterystyka FT-ESI-ICR-

MS/MS (CID) dla SFTI-1-AAM-NH2 (jon prekursorowy: 961.9, 25 eV) i des-

(Arg2)-SFTI-1-AAM-NH2 (jon prekursorowy: 883,9, 15 eV). Miejsca fragmentacji 

dla których powstały najintensywniejsze jony zaznaczyłam na zamieszczonych 

strukturach.  
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Aneks 36 

Charakterystyka MS/MS pośredniego tioestru des-(Arg2)-SFTI-1-MESNa (górny 

panel: jon macierzysty 751,3) oraz produktu końcowego cyklo-des-(Arg2)-SFTI-1: 

jon macierzysty 680,3. Najintensywniejsze jony potomne b5 oraz y8 odnoszą się do 

rozpadu wiązania amidowego pomiędzy resztą proliny i izoleucyny. Dla produktu 

końcowego natomiast (dolny panel) obserwowana jest seria jonów bmyn 

charakterystycznych dla peptydów cyklicznych. Pierwszy rozpad wiązania 

amidowego powstał w tym samym miejscu co dla powyższego tioestru tworząc 

liniowy jon potomny o tej samej wartości m/z, który następnie ulegał dalszej 

fragmentacji; analiza ESI-ICR-MS/MS, fragmentacja typu CID, CE = 10 eV 

 

 

 

 

 

 

Aneks 37 

 

Charakterystyka MS/MS pośredniego tioestru SFTI-1-MESNa (górny panel: jon 

macierzysty 828.353) oraz produktu końcowego cyklo-SFTI-1; jon macierzysty 

758,3. Obserwowana jest seria jonów bmyn charakterystycznych dla peptydów 

cyklicznych. Pierwszy rozpad wiązania amidowego powstał między Ile5-Pro6 

generując jon wewnętrzny b5y9 który uległ dalszej fragmentacji tworząc serie 

jonów b5yn oraz bmy9. W tym samym miejscu zaszła też fragmentacja powyższego 

analogu cyklo-des-(Arg2)-SFTI-1; analiza ESI-FT-ICR-MS/MS, fragmentacja typu 

CID, CE = 17 eV. 
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Dla porównania poniżej umieściłam również identyfikację MS/MS SFTI-1 

przeprowadzonej przez dra Mateusza Waliczka, ale dla prekursora bicyklicznego 

(CE = 20 eV, ESI-FT-ICR-MS/MS, CID) [źródło: 1]: 

 

Porównując widma mono- oraz bi-cyklcznego SFTI-1, uwagę zwraca fakt, że dla 

produktu bicyklicznego dominują jony potomne o większej wartości m/z niż dla 

wariantu monocyklicznego mimo większej energii kolizji. Świadczy to o większej 

stabilizacji struktury. Fragmentacji ulega tylko jedna pętla bicykloSFTI-1: pętla 

aktywna. 

 

Poniżej zamieściłam porównanie widm fragmentacyjnych SFTI-1 (B) wraz 

z próbką referencyjną otrzymanej w zespole Prof. Krzysztofa Rolki (A), 

zmierzonych na aparacie LCMS9030 (20 eV) [źródło: 1]: 
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Aneks 38 

Przypisanie wzoru sumarycznego do sygnału 777,8791 na podstawie symulacji w 

programie Formula Predictor (Shimadzu), od góry: fragment widma masowego, 

rozkład izotopowy dla 777,8791, zasymulowany rozkład izotopowy dla wzoru 

sumarycznego: C69H109N19O18S2
2+, lista możliwych wzorów sumarycznych. 
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