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Trombin är ett trypsinliknande serinproteas som har stor del i kroppens
reglering av blodets fluiditet och koagulation genom att det klyver faktorer som
slutligen leder till att blodet kan koagulera och fibrin bildas. Syftet med det här
projektet har varit att syntetisera fragment som designats med datorgrafiska
metoder på Astra Zeneca och sedan analysera fragmenten med
affinitetskromatografi med trypsin immobiliserad på kiselgelspartiklar. I
projektet har även ett nytt koncept prövats, nämligen att analysera
reaktionsblandningarna direkt med hjälp av trypsinkolonnen utan att först
isolera och rena föreningarna. De designade fragmenten har syntetiserats med
standardmetoder, bl.a. har N,N’dicyklohexylkarbodiimid (DCC) använts. DCC
är ett kopplingsreagens som kopplar ihop aminer med karboxylsyror genom
skapande av en amidbindning, peptidbindning. Ibland då lite mer komplicerade
peptider skall göras, kan aminoänden eller karboxyländen skyddas med en
skyddsgrupp, för att dessa inte ska reagera under reaktionssteget och för att
man ska få den peptiden man är ute efter. Vätskekromatografi-
masspektrometri, LC-MS har använts för identifiering av
reaktionblandningarna (substanserna). Resultaten visade att två av de
framställda föreningarna retarderades på trypsinkolonnen, vilket innebär att de
växelverkar med trypsin och att s.k. hits, träffar erhållits. Synteserna verkar ha
gått bra, då LC-MS har visat att det är rätt produkt som finns i kolven.
Projektet har visat att det går att designa fragment som man syntetiserar och
sen analyserar med AFC-MS. AFC-MS har dessutom visat vara en lämplig
metod för screening av svagt bindande fragment.



Summary
Through different, intricate mechanisms, the body regulates the coagulation and the

fluidity of the blood. This is an important part of the hemostasis if for example

bleeding occurs, or to provide the body with oxygen and nutrition.

Thrombin is a trypsin like serine protease that plays an important role in this process

since it is cleaving factors that eventually lead to coagulation of the blood and

production of fibrin.

The aim of this project has been to synthesize fragments that have been designed

with computer graphical methods by Astra Zeneca and then to analyze the fragments

with affinity chromatography that has trypsin immobilized on silica particles. The

project also introduces a new concept i.e. to analyze reaction mixtures on the trypsin

column without first isolating and purifying the compounds.

The design fragments are synthesized by earlier reported standard methods. N, N'-

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) was used as coupling reagents to form amide or

peptide bonds between carboxylic acids and amines.

In some of the reactions the amino group or the carboxylic groups of the amino acid

were protected, to prevent these from interfering in the reaction and avoid to

formation of unwanted substances. After the reactions the protecting groups were

removed in different ways. If it is attached to the amine as a Boc-group (the most

common protecting group to protect amino groups) it would be removed with

trifluoracetic acid, and if the carboxyl group was protected, the protecting group

would be removed with catalytical hydrogenolysis, for example by adding sodium

hydroxide. To analyze if the right product has been acquired, analyzes with liquid

chromatography-masspectrometry has been performed.

The results showed that two of the prepared fragments were retarded on the trypsin

column meaning that they interact with trypsin i.e. hits were obtained.

The results showed that the two fragments that were analyzed with the trypsin

column did retard a bit, which implies that they interact with trypsin. The synthesis

seems to have been successful since the liquid-chromatography has shown that the

right product has been made. This project has proven that it is possible to design

fragments with computer graphical methods before synthesizing and analyzing with
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AFC-MS. AFC-MS has also been shown to be a suitable method for screening of

weak binding fragments.
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Ordlista och förkortningar
Zymogen: prekursorproteiner

HTS: high throughput screening

HTFS high throughput fragment screening

Linking: ihoplänkning av två fragment.

Merging: två eller flera fragment ”smälts” ihop.

Growing: införande av nya funktionaliteter till ett fragment

MS: masspektrometri

LC: liquid chromatography (vätskekromatografi)

HPLC: high performance liquid chromatography

Retentionstid: Den tid det tar för en substans att elueras genom kolonnen.

RP, Reversed Phase: den stationära fasen är opolär, hydrofob, och den mobila fasen är polär.

Normal-fas, straight phase: polär stationär fas med opolär mobil fas

AC: affinitetskromatografi

WAC: weak affinity chromatography

Rs, upplösning: kolonnens förmåga att separera analyter

t0, eller dödvolymmarkör kallas tiden för en icke retarderad substans,

relativa retentionen, k: som möjliggör jämförelser mellan olika kolonndimensioner (med

samma stationära faser)

Förkortningar av kemikalier

DCC - N,N’-dicyklohexylkarbodiimid

TFA – trifluorättiksyra

NaOH – natriumhydroxid

CH2Cl2 – diklormetan, metylenklorid

ACN: acetonitril

10 % ACN: tioprocentig acetonitrillösning i milli-q vatten.

HAc: koncentrerad ättiksyra

DIEA - N,N’ – diisopropyletylamin

MeOH: Metanol

KHSO4: kaliumvätesulfat

Na2SO4: dinatriumsulfat
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Bakgrund
Kroppen har en komplicerad uppgift i att försöka hålla blodet flytande, men

samtidigt få det att kunna koagulera snabbt vid behov. Det är en balansgång mellan

trombos och blödning (1). När något kärl i kroppen skadas, försöker kroppen åtgärda

detta genom hemostas vilket innebär att blödningen stoppas genom: kontraktion av

det kärl som är involverat, bildande av en tillfällig erytrocytpropp och efter det ett

starkt fibrinkoagel och sist, upplösning av fibrinkoaglet (2).

Koagulationsprocessen
För att kunna utföra dessa steg i koaguleringsprocessen, initierar kroppen två efter

varandra följade reaktionsvägar: inre aktiveringsvägen (intrinsic pathway) och yttre

aktiveringsvägen (extrinsic pathway) (1, 3).

Genom att aktivera en kemisk aktiveringskaskad av zymogener, startar kroppen

koagulationskaskaden. Slutsteget i extrinsic pathway är aktivering av trombin via

klyvning av protrombin (1). En ytterst liten mängd trombin bildas i extrinsic

pathway, för liten för att få blodet att koagulera, men tillräckligt stor för att

katalysera olika steg i intrinsic pathway som leder till att mer och mer trombin bildas.

De sammanlagda mängderna trombin som bildats, via trombins positiva feedback

och genereringen via intrinsic pathway leder via diverse mekanismer till att blodet

kan koagulera (3). Trombin är ett trypsinliknande serinproteas som har del i blodets

koagulation genom att det klyver fibrinogen (stavliknande plasmaprotein) till små

polypeptider som när de binder till varandra bildar fibrin. (2-4) En av reaktionerna

som trombin katalyserar är aktivering av faktor XIII, som har del i stabilisering av

fibrinnätverket genom att få det att kovalent tvärbinda varandra och på så vis hålla

ihop erytrocytpluggen. (3)

En del i hemostasen är också upplösning av proppen. Kroppen reglerar upplösning av

den bildade proppen på så vis att aktivering av plasmin från zymogenet plasminogen

sker. Detta enzym bryter ner fibrin, plasmafaktorer och andra koagulationsfaktorer,

vilket leder till att proppen upplöses. Dock är även fibrinolyssystemet reglerat så att

endast överskottsfibrin på proppen tas bort medan fibrin som sitter på skadorna är

kvar (1).
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Trombin
Trombin har tre aktiva säten: S1, S2 och S3. S3 är större än S2 och består av Leu99,

Ile174 och Trp215 som sidokedjor. Den är hydrofob och kan interagera med

hydrofoba ämnen genom van der Waals bindningar (2, 4, 5). Förutom de aktiva

sätena, har trombin på dess motsatta sidor två positivt laddade områden, exosite I och

II som bidrar till trombins igenkänning av en del av dess substrat, bl.a. det negativt

laddade heparinet. Vilken roll dessa exosites spelar i blodkoagulationen är ännu inte

känt (6).

Trombin har stor del i blodets koagulation genom att vara delaktig i både koagulation

och upplösning av bildad blodpropp (2, 4, 5). Skulle en propp hamna i ett blodkärl

eller hjärtat, kallas den trombos och ibland kan delar av en trombos lossna och

hamna i hjärtats kranskärl, lunga eller hjärna och täppa till blodflödet (emboli). Detta

är särskilt vanligt i i-länder och orsakas genom onaturlig koagulering av blodet, samt

erytrocytaggregering. Om tromben skulle sitta kvar alldeles för länge, kan det leda

till att personen i fråga avlider. (2) Trombos är en av de vanligaste dödsorsakerna i

världen, varje år dör 1-2 promille av venös tromboembolism dvs. en tromb som har

hamnat i venerna och täppt till (5).

I dagens läge finns inte särskilt mycket att välja på när det gäller behandling av akut

och kronisk trombos. Som underhållsbehandling används acetylsalicylsyra och som

snabbverkande standardbehandling används indirekta trombininhibitorer som

heparin, och dess olika derivat, samt warfarin. Tyvärr har dessa läkemedel många

bieffekter, varför sökande efter utvecklingar av nya antikoagulantia är av stor vikt.

Ett av nya potentiella läkemedel som har hittats, är dabigatran som har liknande

effekter och säkerhet som enoxaparin, lågmolekylärt heparin, när det gäller att

förebygga venös trombos hos patienter med konstgjorda knä- eller höftleder

(artroplastik). Nyligen har det framkommit att dabigatran, jämfört med warfarin, vid

vissa doser har en överlägsen effekt, med motsvarande säkerhet hos

förmaksflimmerpatienter, när det gäller att förebygga stroke (2, 5)
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High throughput screening, high throughput fragment
screening
High throughput screening, HTS är en metod som används då man letar efter nya

läkemedelskandidater i syntetiska substansbibliotek med tusentals strukturellt olika

komponenter. Metoden går ut på att man testar s.k. screening, alla dessa substansers

eventuella växelverkan med en s.k. target, som kan vara en receptor eller ett enzym.

De föreningar som växelverkar används därefter till fortsatta studier. Ofta görs

screeningen på särskilda mikrotiterplattor med ett antal olika brunnar, vanligen 96 st.

på plattor med samma storlek, men det förekommer även att screeningen utförs på

plattor med 384 och 1536 st brunnar. De komponenter som man har valt att testa med

sin målkomponent är förvarade i mikrotiterplattor, samt lösta i dimetylsulfoxid,

DMSO. Med hjälp av robot, men ibland även manuellt, förs de olika

testkomponenterna över till målkomponenten. En dator läser av och utvärderar var

man har fått önskad interaktion (7).

High throughput fragment screening, HTFS, utgår från samma grundprincip som

HTS, skillnaden ligger i att man använder sig av olika fragment som

testkomponenter och inte större molekyler som vid HTS. Med fragment menas

mindre komplexa, små molekyler. Enligt rule of three (en härledning från Lipinskis

Rule of five för oral biotillgänglighet) (1) är en molekyl ett fragment när den: väger

mindre än 300 Da, har ett beräknat logP värde (clogP) mindre än 3 (medför relativt

god vattenlöslighet) samt tre eller färre vätebindningsdonatorer

Fördelar med att använda fragment istället för större molekyler, dvs. med

molekylvikter > 300 Da, är att man med fragment kan få stor fysikalisk kemisk

variation gällande strukturer och bindningsegenskaper. Hesterkamp et al (8) hänvisar

i sitt arbete till Guida et al, som har räknat ut att antalet möjliga strukturer

innehållande upp till 30 C-, N-, O- och S- atomer kan bilda 1060 olika molekyler.

Eftersom det har visat sig vara relativt svårt och tidsödande att få träffar med större

molekyler, har man börjat använda fragment som man efter träff via linking, merging

eller growing kan pussla ihop till större och starkare bindande molekyler dvs. en s.k.

lead compound som man därefter vidareutvecklar till ett färdigt läkemedel. HTFS

jämfört med HTS ger mer information om tänkbara strukturer, hur de binder och

olika bindningställen på target.
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Fragmentscreening kombineras ofta med NMR teknik och röntgenkristallografi

Denna metodik har redan resulterat i nya lead compounds och läkemedel. (8)

Idag arbetar de flesta läkemedelsföretag parallellt med HTS och HTFS.

I detta projekt kommer vi att använda oss av en alternativ metod nämligen: ALC-MS

(affinitetsvätskekromatografi-masspektrometri)

Kromatografi
Vätskekromatografiska metoder används för att separera och rena upp organiska

komponenter (9, 10) samt för kvantitativa bestämningar. Det finns många olika typer

av kromatografiska metoder, men alla har samma grundprincip dvs. att en mobil fas

pumpas, eller får rinna med gravimetriskt flöde, igenom en kolonn, ett stålrör, som

innehåller den stationära fasen. Den stationära fasen består ofta av små, mikrometer

stora sfäriska och porösa kiselgels (SiO2) partiklar som under högt tryck packats i

stålröret.

Peptider och peptidsyntes
En kemisk förening mellan en amin och en karboxylsyra kallas amid. Motsvarande

bindning mellan två aminosyror kallas peptidbindning. Aminosyror kopplade till

varandra via peptidbindningar bygger upp proteinerna som finns i allt levande.

Amidbindningarna eller peptidbindningar är stabila, neutrala och inte särskilt

benägna att undergå reaktioner. Amidbindningarna är relativt rigida och styr även

proteinets veckning och har dessutom både vätedonerande och accepterande

egenskaper (10, 11). Upprepningsekvensen av kväve, alfa-kol och karbonylkol kallar

man för peptidens ryggrad, grundstruktur. Varje aminosyra i kedjan kallas för rest.

Aminosyror existerar som zwitterjoner vid deras isoelektriska punkt(er), men har

positiv laddning vid lågt pH, och motsvarande negativ laddning vid högt pH. De

namnges som oladdade komponenter och namngivningen börjar vid aminoänden

(12).
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Det finns flera olika sätt att framställa peptider t.ex. genom en kondensationsreaktion

mellan karboxylgruppen i en aminosyra och aminogruppen i en annan aminosyra. Att

utföra detta, är inte så enkelt som det låter eftersom man exempelvis vid reaktionen

mellan två olika aminosyror har alternativa reaktionsmöjligheter som ger olika

produkter.

Masspektrometri
Masspektrometri, MS, är en analysmetod för att bestämma massan, molekylvikten,

av en molekyl. Tekniken grundar sig på separation av joner, laddade partiklar (9, 11).

Provet man vill undersöka förångas och analyseras i masspektrometern beroende på

dess massa/laddning värde (m/z). Om en molekyl skulle ha två laddningar, är det den

halverade massan som detekteras (m/2). Molekylerna kan dessutom joniseras efter

tillägg eller borttagande av protoner, vilket detekteras som 1 Da tillägg eller

borttagande från den verkliga massan.

Gemensamt för alla masspektrometrar är att de består av samma typer av

komponenter: ett hög-vacuumsystem, ett massfilter och slutligen en detektor. MS

behöver inte vara ihopkopplad med t.ex. en LC, utan kan användas fristående, i mitt

projekt har en LC-MS använts.

Tack vare vacuumsystemet minimeras kollisioner mellan jonerna och luftens

molekyler och utan det skulle jonerna inte nå detektorn. I joniseringskällan

transformeras molekyler till joner i gasfas. Den vanligaste joniseringstekniken

tillsammans med vätskekromatografi är elektrospray jonisering Elektrosprayen

producerar joner genom att en lösning av provet sprayas genom ett sprayhuvud

(nebulizer) som har en positiv eller negativ spänning. Man får laddade vätskedroppar

genom atomisering eller finfördelning till sprayformat. Elueringsmedlet (som

kommer från HPLC:n) når inte masspektrometern eftersom det möter en ström med

het kvävgas samtidigt som vacuumet ökar och förångats, dvs endast den laddade

provmolekylen i gasfas återstår  De bildade jonerna lämnar joniseringskällan och

kommer till massfiltret, som separerar jonerna och bestämmer deras m/z. Ett typ av

massfilter är kvadropol massfilter, vilket även är det som jag har använt.

Kvadropolen består av fyra stavliknande stänger applicerade ett kontinuerligt

varierande elektriskt fält genom hela analysatorn. När jonerna hamnar i detta fält,
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accelererar de genom analysatorn mot detektorn. Vid varje avsökning är det endast

joner av visst m/z värde som passerar analysatorn. Joner med andra m/z detekteras

inte då de stöter mot kvadropolstängerna. Eftersom det elektriska fältet ändras, kan

joner med olika m/z komma till detektorn. Jonerna detekteras slutligen med en

elektronmultiplikator.

Syfte
Syftet med mitt projekt var att först syntetisera fragment som designats med

datorgrafiska metoder på Astra Zeneca. I nästa steg skulle fragmentens

retentionstider bestämmas med hjälp av affinitetskromatografi, bestående av trypsin

immobiliserad på kiselgelspartiklar. Retentionstiden är ett mått på växelverkan med

trombin. I detta projekt prövade vi även ett nytt koncept att analysera

reaktionsblandningarna utan föregående upprening av substanserna. Uppreningen

skulle endast göras i de fall hits erhölls.
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Metoder

Kromatografi

Figur 1 Schematisk bild över kromatografisk anläggning. Själva hjärtat i kromatografin är kolonnen.
Provet appliceras med hjälp av injektorn som är försedd med en loop av en noggrant bestämd volym.
Den mobila fasen pumpas genom loopen och drar med sig provet vidare genom kolonnen. I kolonnen
fördelas analysobjekten mellan mobil och stationär fas, och fördelningskonstantens storlek medför att
dessa eluerar vid olika tidpunkter. En detektor, kopplad till en skrivare, registrerar de ämnen som
eluerar genom kolonnen vilket man ser som toppar i ett kromatogram.

I fig. 1, ses en schematisk bild över en kromatografrisk anläggning. Vid ”skrivaren”

ses ett kromatogram med separerade toppar. Den tid det tar för en substans att elueras

genom kolonnen, kallas retentionstid.

Villkoret för separation är att retentionstiderna på den stationära fasen för

analysobjekten är olika. Separeringen av två analyter fås om retentionstiderna på den

stationära fasen för substanserna är olika.

Retentionstionstiden påverkas av många olika faktorer (9) - partiklarnas area som i

sin tur beror på partiklarnas storlek och porositet. Man får större yta med mindre

partiklar och fler och mindre porer. Porerna i partiklarna ger det största bidraget till

arean. Med den större ytan kan fler interaktioner ske. (10).

Med kemiska metoder kan partikelns yta modifieras med avseende på polariteten.

En opolär, fet partikelyta resulterar i att hydrofoba substanser fås att växelverka

starkare och ger längre retentionstider förutsatt att den mobila fasen är polär (9). Den
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vätskekromatografiska metoden, LC-metoden, där man kombinerar en opolär,

hydrofob stationär fas med en polär mobil fas kallas reversed phase, RP (13).

Normal-fas, straight phase, innebär att den stationära fasen är polär, oftast bestående

av en naken kiselgelspartikel, och den mobila fasen är opolär, i regel en blandning av

organiska lösningsmedel såsom hexan och isopropanol i olika proportioner. Polära

substanser i den mobila fasen kommer att interagera med den stationära fasen och

uppehålla sig en tid på den stationära fasen. De opolära substanserna däremot

föredrar den opolära mobila fasen och får följaktligen korta retentionstider. I RP kan

man styra retentionstiderna med hjälp av den mobila fasens egenskaper. Om

mängden opolärt organiskt lösningsmedel i den mobila fasen ökas blir

retentionstiden för opolära substanser normalt kortare. Mobilfasens pH påverkar

också retentionstiderna. Syror och baser får längre retentionstider om de är oladdade.

(13)

Inom ramen för mitt projekt användes, förutom RP, även affinitetskromatografi (AC)

(mer specifikt weak affinity chromatography, WAC).

Affinitetskromatografi används för upprening och analys i biologiska system. På den

stationära fasen är en s.k. affinitetsligand immobiliserad, som specifikt växelverkar

med exempelvis en läkemedelssubstans. Liganden kan vara ett enzym,

enzymsubstrat, eller en liten målmolekyl med mera. Tekniken är baserad på att

biomolekyler ofta har en eller flera bindningsställen (sites) som naturliga substrat

eller syntetiska molekyler känner igen och binda till. Afffinitetsliganden är vald för

att selektivt interagera med en önskad analyt medan andra ämnen som kan finnas i

provet inte retarderas utan uppehåller sig hela tiden i den mobila fasen. Selektiviteten

och ibland kapaciteten är mycket höga vid affinitetskromatografi varför den här

tekniken särskilt lämpar sig för att från komplicerade biologiska matriser isolera

intressanta kemiska komponenter.(14-18)

I WAC väljer man de experimentella betingelserna så att affiniteten mellan liganden

och ligatet hamnar inom det s.k. svagaffina området med Kd värden

(dissociationskonstanten) som ligger mellan 10 -3 och 10-6 M. I WAC elueras

substanserna i regel isokratiskt för att få en högre och bättre separationseffektivitet,
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dvs. de eluerade topparna som ses i kromatogrammet blir högre och smalare. Med

vissa WAC - metoder kan man även bestämma bindningsstyrkor. (14, 15)

Då man har kromatograferat sitt prov skall resultaten utvärderas. Kromatogrammen

ger retentionstid (tR) men också kolonnens förmåga att separera olika analyter, vilket

kallas upplösning, Rs. I regel används även en referenssubstans som inte fördröjs av

partiklarna utan vandrar rätt igenom kolonnen med den mobila fasen. Tiden för en

icke retarderad substans, t0, ibland kallad dödvolymmarkör, används ibland för

bestämning av den relativa retentionen, k.

Peptidsyntes
När man syntetiserar enkla peptider, kan man använda sig av diverse

kopplingsreagens t.ex. N,N’-dicyklohexylkarbodiimid (DCC). DCC reagerar med

karboxylsyran för att aktivera denna, vilket leder till att O-acylisourea anhydrid, en

aktiv(reaktiv) ester bildas. Därefter reagerar den aktiva estern med aminogruppen i

en annan aminosyra och bildar en amid, med N,N' dicyklohexylurea som biprodukt.

Den beskrivna vägen gäller för peptidsyntes i lösning, skall man utföra DCC

medierad peptidsyntes i fast fas, fås ett mellansteg där en symmetrisk anhydrid

bildas, innan man får sin peptid (10, 11, 19, 20).

Vill man göra lite mer komplicerade peptider, blir det lite svårare då vissa

amidbindningar måste göras i specifik ordning. För att man ska få just den peptiden

man vill ha, kan man använda sig av skyddsgrupper, dvs. grupper som skyddar en

viss funktionell grupp, för att denna inte ska interferera eller påverkas i reaktionen.

Aminogruppen skyddas i regel med tert-butyloxy karbamat (Boc).vilket fås genom

att reagera aminosyran med di-tert-butyl-dikarbonat.

För att skydda karboxylgruppen kan man konvertera dessa till metyl eller

benzylestrar. Efter peptidsyntesen plockas skyddsgrupperna bort. Boc -gruppen tas

bort med hjälp av en stark organisk syra t.ex. trifluorättiksyra, (TFA).

Karboxylgruppens skyddsgrupper tas bort genom lätt hydrolys med en stark bas tex
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natriumhydroxid, (NaOH(aq)) . Har man en benzylester som skyddsgrupp på

karboxylgruppen, kan denna även tas bort med katalytisk hydrogenering (10).

Litteratursökning
En systematisk litteratursökning gjordes innan arbetet påbörjades genom att söka på

bland annat: affinity chromatography, hplc, high performance liquid

chromatography, dicyclohexylcarbodiimide i olika kombinationer i databaserna:

Pubmed och ISI Web of science.

Experimentell metod

Material

Kemikalier
Kemikalier från Fluka, Riedel-de-Haën, Sigma Aldrich

Diklormetan, acetonitril (ACN), etylacetat, 1,4-dioxan, natriumhydroxid,

natriumsulfat, ättiksyraanhydrid, trifluorättiksyra (TFA), N,N-diisopropyletylamin

(DIEA), N,N’dicyklohexylkarbodiimid (DCC), 2-propanol,

Boc-l-prolin, product of China, 5g, Mw: 215, 25, C10H17NO4, Puriss större eller lika

med 99% (T), 15490, EC no 2398483, Lot & filling code: 1187092 33505316.

2-thiophenemetylamin, Mw: 113, 19, 220884-5G 08329TC, CAS-27757-85-3

2,5-diklorbenzylamin, Mw: 176,04 g/mol, 97 %, 648892-1G, 1444428-43309234,

CAS 10541-69-2

Cyklopentankarboxylsyra, product of Japan, Mw 114,13, C6H10O2, CAS: 3400-45-1,

C112003-5G 12725AJ

Kemikalier från Merck

n-heptan, kaliumvätesulfat,

Kemikalier från Fisher Scientific
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di-tert-butyl-dicarbonate (Boc-anhydrid), product of Ch, 5 g, MW 218,25,

Artikelnummer: 162-189773, CAS 24424-99-5

Kebo Lab AB, Spånga

Trietylamin, 1 l, MW 101,19, C6H15N, >99%, Wasser < 0,2%, Gehalt (GC) >99%,

27468-1, Eu nr: 204-469-4, 808352 lot 53217922

Densitet 0,73 kg/l

Acros Organics

D-alpha-cyklohexylglycin, prod of IN, 5g, MW 157,21, 98%, CAS 14328-52-0,

Code 371580050, Lot A0253129

Instrument
Mikrocentrifug, Force 7, Denver instrument company

Varian9012, Varian 9050, Varian

LC, Agilent 1100 Series, Agilent

LC-MS, Agilent 1200 series, Agilent equipped with a DAD (diode-array) and a

Mass-detector 6130, single/quadropol.

Magnetomrörare med temperature, Yellow Line, MST Basic

Analysvåg, College B154, Mettler Toledo AB
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Synteser av peptider (fragment)
I ett tidigare arbete (4) som publicerats av forskargruppen framställdes ett antal

prolinderivat med stora variationer av substituenterna R1 och R2, se fig. 2 Det

syntetiska arbetet i detta projekt är en fortsättning av ett detta projekt. Analyserna av

de nya substanserna har i samtliga fall gjorts med hjälp av LC-MS. Fig. 3 visar en

röntgenstruktur av ett fragment-trombin komplex.

Figur 2 Struktur över prolinderivat
med R1 och R2 substituenter

Figur 3 Röntgenstruktur över ett
fragment-trombin komplex, man ser
även trombins tre aktiva site: S1,S2
och S3.
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Föreningarna som har framställts inom ramen för detta projekt har sammanställts i

tre scheman som visas i fig. 4, 7 och 8 nedan. Det gemensamma startmaterialet för

dessa föreningar var boc-prolin.
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Figur 4 Schema 1, en sammanfattningsbild over delreaktionerna i första projektet
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Syntes av förening 1A (bocprolin+2-thiophenemetylamin)
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Figur 5 Syntes av förening 1A, Boc-prolin ska reageras med 2-thiophenemetylamin. N,N'
dicyklohexylurea bildas som biprodukt. Till LC-MS analysen användes en C18 reversed phase kolonn
som var 4,6 mm i diameter och 15 cm lång. Injektionsvolymen var 10 μl, mottrycket mellan 226-231
bar, flödeshastigheten 1,000 ml/min och temperatur 25,2 °C. Både positive och negative mode hade
blivit inställda till mellan 70-350 i molekylvikt, fragmentor 40, drying gas temperature 200 °C,
capillary voltage både postive och negative mode 3000 Volt och mobilfasen bestod av ACN + 0,05 %
koncentrerad ättiksyra (HAc), H2O +0,05 % HAc inställd på gradienteluering som visas i en tabell
som presenteras nedan i texten.

I fig 5 ses hur bocprolin ska reageras med 2-thiophenemetylamin i närvaro av DCC

och CH2Cl2. I reaktioner med DCC brukar dicyklohexylurea bildas som en biprodukt

Syntesen gjordes i 0,005 mol skala. Följande uppvägda, uppmätta mängder av

kemikalierna användes: Boc-l-prolin:1,0920g, 2-thiophenemetylamin: 505 μl, DCC:

5 ml, CH2Cl2: 20 ml

I en rundkolv på isbädd och magnetomrörare tillsattes Boc-l-prolin som sedan löstes

genom tillsats av 5 ml diklormetan, (CH2Cl2). Efter detta tillsattes 2-

thiophenemetylamin och en fällning bildades som löstes upp med tillsats av

ytterligare 15 ml CH2Cl2. Därefter droppades försiktigt 1 ml DCC var 6 minut,

sammanlagt 5 ml. Reaktionen fick gå över natten.

I ett eppendorfrör tillsattes 100 μl av reaktionsblandningen. Denna centrifugerades i

9000 RPM/g i 4,5 minuter.

För att testa om syntesreaktion av förening 1A gått bra, gjordes en LC-MS analys.

Ett prov av reaktionsblandningen förbereddes för analys. I ett eppendorfrör tillsattes

500 μl 10 % Acetonitril, (10 % ACN). Med en liten spatel togs prov av

reaktionsblandningen från rundkolven. Spateln fick stå i röret ett tag, för att få med
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så mycket som möjligt, så att reaktionsblandningen löser sig och extraheras. Sedan

tillsattes 400 μl ren acetonitril, (ACN) och efter det vortexades allt.

Tabell I. Gradienteluering; programmering

Tid (min) % ACN buffert

1 0 70

2 20 50

3 25 70

4 26 10

5 30 10

Den molekylvikt som det fanns mest av i reaktionsblandningen var MW 311, vilket

överensstämmer med molekylvikten på förening 1A.

I tabell I ser vi hur gradienten för den här LC-MS analysen var programmerad.

Syntes av förening 1B (prolin+2-thiophenemetylamin)
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CH2 Cl2 1B
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DIEA,

Figur 6 Syntes av förening 1B genom borttagning av boc-skyddsgrupp från bildat fragment

I fig. 6 ses hur förening 1B bildas, genom klyvning av skyddsgrupp från förening 1A.

Även denna syntes gjordes i 0,005 mol skala. Kolven med magnetomrörare

placerades på isbädd.

6 ml CH2Cl2 sattes till reaktionsblandningen, sedan tillsattes 0,4 ml TFA försiktigt

(uträknat från 0,005 mol skalan). Kolven fick stå under natten.

Nästa dag tillsattes 910 μl av N,N’ – diisopropyletylamin (DIEA) försiktigt, för att

neutralisera syran. LC-MS analysen av reaktionsblandningen visade att reaktionen

inte fungerat utan att skyddsgruppen fortfarande var kvar.
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Ett stort överskott av TFA tillsattes. Molekylvikten för förening 1B är 210 g/mol
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Figur 7 Schema 2, sammanfattningsbild över delreaktionerna i andra projektet.
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Syntes av förening 2A (bocprolin+ 2,5diklorbenzylamin)

OO

N
O

N
H

Cl

Cl

NH2

Cl

ClO

O
N

O

OH

N
H

O

N
H

CH2 Cl2

DCC

2A

+ +

Figur 9 Syntes av förening 2A. Reaktion mellan boc-prolin och 2,5diklorbenzylamin, N,N’
dicyklohexylurea har bildats som biprodukt. Till MS analysen användes en mobilfas bestående av 50
% metanol (MeOH), injektionsvolymen var 5 μl, mottrycket 14 bar, flödeshastigheten 0,2 ml/min,
temperatur 25,2 °C, positive och negative mode: mass-range mellan 70-350 i molekylvikt, fragmentor
40, drying gas flow 11, 0, nebulizer pressure 50 psig, drying gas temperature 200 °C och capillary
voltage:, positive och negative mode var 3000 Volt

I figur 9 ses en reaktion över bildandet av förening 2A genom att reagera bocprolin

och 2,5 diklorbenzylamin i närvaro av DCC och CH2Cl2. I reaktioner med DCC

bildas ofta dicyklohexylurea som biprodukt.

Syntesen gjordes i 0,003mol skala. De uppmätta, uppvägda mängderna var: Boc-

prolin: 0,652 g, 2,5diklorbenzylamin 401 μl och DCC – 3 ml

I rundkolven, som stod på magnetomrörare hälldes först i 5 ml CH2Cl2, sedan

tillsattes benzylamin och boc-prolin. Därefter tillsattes 1 ml DCC och efter detta

ytterligare 5 ml CH2Cl2 eftersom det omedelbart började bildas en fällning. Sedan

tillsattes resterande 2 ml DCC. Reaktionen fick gå över natten med

magnetomrörning.

Nästa dag sugfiltrerades lösningen. Fällningen sparades i provrör (för säkerhetsskull)

och lösningen fördes till en ny kolv

För att se om vi fått rätt produkt, testade vi den på MS, utan kolonn.

m/z vi hittade (374) stämde överens med vår förväntade molekylvikt, men även

många andra molekylvikter fanns i provet.
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Syntes av förening 2B, (N-(2,5-dichlorobenzyl)pyrrolidine-2-
carboxamide).
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Figur 10. Syntes av förening 2B genom borttagning av boc-skyddsgrupp från förening 2A som
bildades under den tidigare reaktionen. Till den här LC-MS analysen användes en C18 reversed phase
kolonn med diametern 4,6 mm och längden 15 cm. Injektionsvolymen var 10 μl, mottrycket 228 bar,
flödeshastighet 1,000 ml/min, temperatur 24°C, både positive och negative mode var inställda på
molekylvikten 70-350 Da, fragmentor 40, drying gas flow 11,0, nebulizer pressure 50 psig, drying gas
temperature 200 °C och capillary voltage 3000 Volt på både positive, negative mode. Som mobilfas
användes ACN + 0,5 % HAc, H2O + 0,5 % HAc, gradient enligt tabell nedan

Fig 10 visar syntes av förening 2B genom att förening 2A klyvs på sin boc-grupp

med hjälp av TFA.

Innehållet i kolven (förening 2A) hälldes över till en annan kolv för att rullindunstas,

(munstycket på första kolven passade inte). Senare placerades kolven på isbädd och 2

ml CH2Cl2 tillsattes. Enligt en ny metod (21), skulle 3 gånger så mycket TFA

tillsättas, dvs. 6 ml sammanlagt. Var 15:e minut tillsattes 1 ml. Reaktionen läts fortgå

i ca två timmar efter den sista tillsatsen. Reaktionsblandningen rullindunstades. I

syfte att tvätta bort TFA tillsattes en liten mängd CH2Cl2 varefter rullindunstningen

upprepades

Vid detta steg, gjordes en LC-MS analys för att se om vi fått produkt och

skyddsgruppen hade försvunnit.

Provet till LC-MS förbereddes genom att 100 μl togs från rundkolv till ett

eppendorfrör. Från eppendorfröret togs 50 μl till en provvial. I provvialen tillsattes

450 μl 10 % ACN därefter vortexades provet. Detta blev grumligt varför 150 μl, 10

% ACN och 400 μl ren ACN tillsattes, men det var fortfarande grumligt.

Till eppendorfröret (kvar 50 μl sedan innan) tillsattes 1 ml ren ACN och därefter

vortexades provet – allt löste sig. Från eppendorföret togs 50 μl prov till en provvial.

600 μl 10 % ACN tillsattes, samt 400 μl ren ACN och 5 μl HAc
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Tabell II. Gradienteluering; programmering

Tid (min) % ACN buffert

1 0 5

2 30 25

3 31 100

4 33 100

5 34 5

6 39 5

I tabell II ser vi hur gradienten för den här LC-MS analysen var programmerad.

m/z överensstämde med förväntade värden, dvs 273 g/mol

Den bildade produkten löstes i 4 ml CH2Cl2. Från kolven togs 2 ml av lösningen och

överfördes till en annan rundkolv. Återstoden i kolven skall användas till att sätta på

en acetylgrupp på.
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Syntes av förening 3A ((1-acetyl-N-(2,5-dichlorobenzyl)pyrrolidine-
2-carboxamide))
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Figur 11 Syntes av förening 3A, acetylering på förening 2B med hjälp av ättiksyraanhydrid. Till MS
analysen var injektionsvolymen inställd på 5 μl, flödeshastigheten 0,1 ml/min, temperatur 23,4 °C och
nebulizer pressure 50 psig

I figur 11 ses hur förening 3A framställs genom att tillsätta ättiksyraanhydrid löst i

CH2Cl2. Syntesen gjordes genom att till 2 ml av ovanstående reaktionsblandning

(förening 2B), motsvarande 0,01 mol, tillsattes 0,01 mol (0,945 ml) ättiksyraanhydrid

löst i ca 8 ml CH2Cl2. Anhydridlösningen sattes till portionsvis: 1 ml var 15:e minut

tills allt var slut.

För att testa om fredagens reaktion gått bra togs 100 μl prov från rundkolv till

eppendorfrör där 50 μl togs till ett annat eppendorfrör för speedvac. Provet löstes i 1

ml ren ACN. 20 μl prov togs från detta till en provvial där även 600 μl 10 % ACN

och 400 ml ren ACN tillsattes.

Till den här kontrollen, analyserade vi endast med MS, utan kolonn.

m/z som hittades (317), stämde överens med förväntat värde.
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Syntes av förening 3B (tert-butyl 1-cyclohexyl-2-(2(2,5-
dichlorobenzylcarboyl)pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylcarbamate)
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Figur 12 Syntes av förening 3B genom reaktion mellan förening 2B och boc-cyklohexylglycin

Detta steg utfördes på så sätt som visas i fig. 12, dvs att boc-cyklohexylglycin

kopplades på förening 2B. Innan detta moment kunde utföras, skulle en boc-

skyddsgrupp sättas på cyklohexylglycin vilket kan ses i fig 13 nedan.
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Figur 13 Föreberedelsesteg till förening 3B. Sätta på boc-grupp på cyklohexylglycin med hjälp av
boc-anhydrid, även kallad di-tert-butyl-dikarbonat.
Till MS analysen användes en mobilfas bestående av 50 % MeOH med HAc, injektionsvolymen var
20 μl, mottrycket 9 bar, flödeshastigheten 0,1 ml/min, temperatur 22,5 °C, och mass-range, postive
och negative mode var mellan 70-350 i molekylvikt.
Till LC-MS analysen användes en C18 reversed phase kolonn, med diametern 4,6 mm och längden 15
cm, injektionsvolymen var 5 μl, mottrycket 258 bar (25 % ACN), flödeshastighet 1,000 ml/min,
temperatur 22,4 °C, mass range på både positive och negative mode var inställd på mellan 70-350 Da,
fragmentor 80, 10, drying gas flow 11,0, nebulizer pressure 50 psig, drying gas temperature: 250 °C,
capillary voltage 3000 Volt både på positive och negative mode. Som mobilfas användes ACN + 0,5
% HAc, H2O + 0,5 % HAc, gradient enligt tabell nedan

Syntesen utfördes enligt anvisningar (22-24), fast i 0,004 mol skala. 12,5 M NaOH

som skulle användas i reaktionen späddes till 1 M, 12,5 ml.
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Beräknade mängder av cyklohexylglycin och boc-anhydrid var 0,629 g respektive

0,870 g. Uppvägda mängder av cyklohexylglycin var 0,6315 g och av Boc-anhydrid

1,1459g.

Till en rundkolv som placerades på isbädd med magnetomrörare tillsattes

cyklohexylglycin. Därefter tillsattes 8 ml dioxan, 4 ml H2O och 4 ml NaOH 1M.

Boc-anhydrid tillsattes försiktigt. En fällning bildades omedelbart och kolven fick stå

över natten.

Dagen rullindunstades reaktionsblandningen vid 60-70 °C (tills det var ca 8 ml kvar

av lösningen). Ett par ml försvann på vägen eftersom lösningen fick hällas över i

olika kolvar några gånger på grund av att munstycket inte passade eller att ingen bra

övergång kunde hittas.

Kolven sattes sedan på is och 12 ml etylacetat tillsattes. pH skulle justeras till 2-3

med hjälp av kaliumhydrogensulfat (KHSO4) vilket kontrollerades med

indikatorpapper. Sammanlagt fick 3,770 ml KHSO4 tillsättas innan pH gick ner till

önskat värde.

Tvåfassystemet hälldes i en separertratt, vattenfasen hamnade längst ner. Den

organiska fasen sparades i en e-kolv (här har vi vår substans) vattenfasen

extraherades ytterligare två gånger med 12 ml etylacetat varje gång. Vattenfasen

sparades också – för säkerhetsskull.

Den organiska fasen torkades med 2,3818 g dinatriumsulfat (Na2SO4) (vattenfri).

Senare tillsattes ytterligare 2,8150 g Na2SO4.

Sugfiltrering av ”org”-kolven utfördes, med en extra sköljning av filtratet med en

liten mängd etylacetat. Fällningen sparades i provrör och organfasen hälldes över till

en rundkolv för att rullindunstas vid ca 60 °C . Av återstoden överfördes 0,5 ml till

eppendorfrör för analys, medan resten löstes i 8 ml CH2Cl2.

För att se om rätt produkt bildats, analyserades reaktionsblandningen med MS (utan

kolonn)
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Vår produkt hittades vid negative scan, m/z på 256 stämmer bra överens med vår

produkt som har molekylvikten 257 g/mol

2 ml av reaktionsblandningen innehållande boc-cyklohexylglycin blandades med ca

2 ml av reaktionsbladningen innehållande förening 2B. 1 ml DCC tillsattes i 0,5 ml

portioner under en kvarts mellanrum. Kolven var placerad på isbädd med

magnetomrörare och fick stå över natten.

Dagen efter fick ytterligare 1 ml boc-cyklohexylglycin tillsättas. Lösningen fick stå

över helgen.

Efter helgen tillsattes 1 ml DCC i reaktionskolven, eftersom det inte hade bildats

tillräckligt med produkt, medan mycket av startmaterialen fanns kvar. Kolven fick

stå över lunchen.

För att se om reaktionen gått bra, gjordes en LC-MS analys.

Provet förbereddes på samma sätt som tidigare dvs. 100 μl av reaktionsblandning

togs till eppendorfrör varav 50 μl togs till ett annat eppendorf, och sedan speedvac. 1

ml ren ACN tillsattes, och sedan togs 50 μl av blandningen till en ny provvial där

600 μl 10 % ACN och 400 μl ren ACN tillsattes.

Tabell III. Gradienteluering; programmering

Tid (min) % ACN buffert

1 0 25

2 30 50

3 31 100

4 34 100

5 35 25

6 39 25

I tabell III ser vi hur gradienten för den här LC-MS analysen var programmerad.

Ytterst lite produkt med rätt m/z värde (513) hittades.
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Syntes av förening 3C (tert-butyl 1-cyclohexyl-2-(2-(2,5-
dichlorobenzylcarbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylcarbamate)

O

NH2

N
N
H

Cl

Cl

O

O

NH

O
O

N
N
H

Cl

ClO

CH2 Cl2

3C
3B

1 del

3 delar TFA

Figur 14 Syntes av förening 3C genom att ta bort boc-skyddsgrupp från förening 3B.
Till den här LC-MS analysen användes en C18 reversed phase kolonn med diametern 4,6 mm och
längden 15 cm. Injektionsvolymen var 5 μl, mottrycket 240 bar, flödeshastighet 1,000 ml/min,
temperatur 23°C, både positive och negative mode var inställda på molekylvikten 70-550 Da,
fragmentor 80, drying gas flow 11,0, nebulizer pressure 50 psig, drying gas temperature 250 °C och
capillary voltage 3000 Volt på både positive, negative mode. Som mobilfas användes ACN + 0,5 %
HAc, H2O + 0,5 % HAc, gradient enligt tabell.

I fig. 14 visas hur syntesen av förening 3C skedde, dvs. skyddsgruppen på förening

3B klyvdes med hjälp av TFA och CH2Cl2.

Reaktionsblandningen, med förening 3B i, rullindunstades i ca 35°C och placerades

efter detta på isbädd med magnetomrörare. Därefter tillsattes 1 ml CH2Cl2 och 3 ml

TFA. Kolven fick stå över natten.

Dagen efter rullindunstades reaktionsblandningen två gånger, genom tillsats av lite

CH2Cl2 mellan gångerna.

Efter detta tillsattes 2 ml CH2Cl2 till kolven, så det skulle gå att pipettera.

För att testa om reaktionen gått bra analyserades reaktionsblandningen med LC-MS.

Prov förbereddes genom att 50 μl av (50 μl + 1 ml ren ACN blandning) sedan sattes

provet i speedvac. Sedan tillsattes 600 μl 10 % ACN och 400 μl ren ACN till

provvialen.
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Tabell IV. Gradienteluering; programmering

Tid (min) % ACN buffert

1 0 25

2 30 50

3 31 100

4 33 100

5 34 25

6 39 25

I tabell IV ser vi hur gradienten för den här LC-MS analysen var programmerad.
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Resultat

Analys av förening 1A med en C18 reversed phase kolonn.

Figur 15 DAD-kromatogram över produkten som bildats, förening 1A. produkten ses eluera vid tiden
19.127 minuter.

Figur 16 MS-diagram, positive mode över förening 1A:s eluering vid tiden 19.155 minuter.
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Figur 17 MS-diagram, positive mode, över vilka massor som fanns i toppen på MS-diagrammet vid
19.155 minuter. Den största toppen visar m/z 311,2 vilket medför att i toppen finns mest av molekyler
med molekylvikten 310,2 g/mol. Till det här MS-diagrammet gjordes även en LC-(MS) analys. En
C18 reversed phase kolonn med diametern 4,6 mm och längden 15 cm användes. Injektionsvolymen
var 10 μl, mottrycket 226-231 bar, flödeshastighet 1,000 ml/min, temperatur 25,2°C, både positive
och negative mode var inställda på molekylvikten 70-350 Da, fragmentor 40, drying gas flow 11,0,
nebulizer pressure 50 psig, drying gas temperature 200 °C och capillary voltage 3000 Volt på både
positive, negative mode. Som mobilfas användes ACN + 0,05 % HAc, H2O + 0,05 % HAc, gradient
enligt tabell.

I denna analys, ser man i fig. 15 att produkten ses eluera vid tiden 19,127 minuter.

Detta konfirmeras av fig. 16, MS-diagrammet som har en stor topp vid tiden 19,155

minuter och i fig. 17 ser man ett MS-diagrammet över vilka massor som fanns i

toppen på MS-diagrammet vid 19,155 minuter. Den största toppen visar m/z 311,2

vilket medför att i toppen finns mest av molekyler med molekylvikten 310,2 g/mol.

Fragmentet hade molekylvikt 310,2, vilket visar att vi har fått rätt produkt vid just

syntesen av förening 1A
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Tabell V. Gradienteluering; programmering

Tid (min) % ACN buffert

1 0 10

2 20 50

3 22 100

4 24 100

5 25 10

6 30 10

I tabell V ser vi hur gradienten för den här LC-MS analysen var programmerad.

Analys av förening 2B med trypsinkolonn

Figur 18 DAD-kromatogram över förening 2B:s eluering i en trypsinkolonn. Vid tiden 0.567 ses en
topp som troligen är fronten, vår analyt ses vid den stora toppen som eluerar vid tiden 7.037 minuter.
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Figur 19 MS-diagram, positive mode, över förening 2B:s eluering vid tiden 7.222 minuter.

Figur 20 MS-diagram, positive mode, över vilka massor som fans i toppen på MS-diagrammet vid
tiden 7.222 minuter. Till denna analys gjordes en SIM mode istället för SCAN. Till den här LC-MS
analysen användes en trypsindiolkolonn med diametern 2,1 mm och längden 30 mm.
Injektionsvolymen var 2 μl, mottrycket 29 bar, flödeshastighet 0,2 ml/min, temperatur 23,7°C, SIM
mode var inställt på både 316 och 274 DA, fragmentor 70, drying gas flow 11,0, nebulizer pressure 40
psig, drying gas temperature 350 °C och capillary voltage 4000 Volt på både positive, negative mode.
Som mobilfas användes ammoniumacetat buffert, isokratisk gradient.

I denna analys, ser man i fig. 18 att produkten ses eluera vid tiden 7,037 minuter.

Detta konfirmeras av MS-diagrammet, fig 19, som har en stor topp vid tiden 7,222

minuter och i fig. 20 ser man ett MS-diagram över vilka massor som fanns i toppen
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på MS-diagrammet vid 19,155 minuter. Den största toppen visar m/z 274 vilket

medför att i toppen finns mest av molekyler med molekylvikten 273 g/mol.

Fragmentet hade molekylvikt 273 g/mol vilket visar att vi har fått rätt produkt vid

just syntesen av förening 2B.
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Analys av förening 2B, endast MS, ingen kolonn

Figur 21 MS-diagram över förening 2A, positive mode överst, negative mode underst. Vid positive
mode, ses något detekteras vid tiden 0,189 minuter, vid negative mode ses något detekteras vid 0,183
minuter. Till MS analysen var temperaturen inställd på 22,1 °C, mottrycket 14 bar, injektionsvolymen
5 μl, flödeshastigheten 0,2 ml/min, mobilfasen 50% MeOH, drying gas temperature mellan 200-250
°C, capillary voltage 3000 och nebulizer pressure 20 psig.

Figur 22 MS-diagram, positive mode, över vilka massor som fanns i toppen vid tiden 0,189 minuter.
De största topparna är på m/z 273,1 och 275,1.
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Figur 23 MS-diagram, negative mode, över vilka massor som fanns i toppen vid tiden 0,183 minuter,
den största toppen är på m/z 227,1

Till denna analys, gjordes det endast på MS, utan kolonn. Analysen gjordes bara för

att se att syntesen hade gått bra. I fig 21 ses ett MS diagram över förening 2A,

positive mode överst, negative mode underst. Vid positive mode, ses något

detekteras vid tiden 0,189 minuter, vid negative mode ses något detekteras vid 0,183

minuter. I fig. 22 ses MS-diagram i positive mode, över vilka massor som finns i

toppen vid tiden 0,189 minuter. De största topparna är på m/z 273,1 och 275,1. I fig

23 som visar MS-diagram över negative mode, ses m/z 227,1 i toppen vid tiden

0,183 minuter.
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Analys av förening 3A med trypsinkolonn

Figur 24 DAD-kromatogram över förening 3A:s eluering i en trypsinkolonn. Vid tiden 0.611 minuter
ses fronten, och i dubbeltoppen vid 2.707 minuter ses vår analyt. Till den här LC-MS analysen
användes en trypsindiol kolonn, med diametern 2,1 mm och längden 30 mm. Injektionsvolymen var 2
μl, mottrycket 19 bar, flödeshastighet 0,2 ml/min, temperatur 23,2°C, SIM mode var inställt på både
316 och 274 DA, fragmentor 70, drying gas flow 11,0, nebulizer pressure 40 psig, drying gas
temperature 350 °C och capillary voltage 4000 Volt på både positive, negative mode. Som mobilfas
användes ammoniumacetat buffert, isokratisk gradient.

Figur 25 MS-diagram, positive mode, över förening 3A:s eluering vid tiden 2.919 minuter.
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Figur 26 MS-diagram, positive mode, över vilka massor som fans i toppen på MS-diagrammet vid
tiden 2.919 minuter. Till denna analys, gjordes en SIM-analys istället för SCAN.

Av de prover vi analyserade mot trypsin/trombin kolonnen, ser vi resultatet att enligt

fig. 24 eluerar förening 3A efter 2,707 minuter. I motsvarande MS-diagram, fig. 25,

över produkten ser vi även här, en stor topp vid ca 2,919 minuter. I fig. 26 som visar

MS-diagrammet över de massor som finns i toppen, ses resultatet att det finns

mycket av m/z 274 och ytterst lite av m/z 316, varav den senare var den vi letade

efter i denna analys
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Diskussion
På grund av den begränsade tiden för det experimentella arbetet blev antalet

föreningar som framställdes väldigt litet än vad som tänkt från början.

De fragment som analyserades med trypsin/trombinkolonn var 3A och fragment 2B

Efter andra steget dvs. vid syntes av förening 1B, gick det inte att fortsätta, då det

enligt LC-MS misslyckades med att ta bort skyddsgruppen på prolinkvävet, troligtvis

berodde det på att DIEA hann neutralisera syran så att den inte kunde klyva boc-

gruppen på prolinkvävet.

Den sista reaktionen, syntes av förening 3C visade att knappt något utbyte skett och

steget innan, syntes av förening 3B att ytterst lite produkt bildats, varför dessa inte

kunde analyseras med trypsin/trombinkolonnen. I detta steg sågs många andra m/z

signaler, så troligtvis har mycket sidoreaktioner bildats som har stört bildandet av

produkt.

De fragment som analyserades med hjälp av trypsinkolonnen retarderades, vilket

tyder på att de har svag affinitet till trypsin/trombin. Retardationen visar att vi med

största sannolikhet har hittat fragment som binder till trombin, och kan användas till

att syntetisera större molekyler som ger starkare affinitet. Med denna metodik kan vi

också relativt snabbt bilda oss en uppfattning om bindningsstyrkan. Det är dock inte

hundra procent säkert att en förening som skulle binda till trypsin kommer att binda

till trombin, eftersom det mellan dessa ändå finns en viss skillnad. Då trombin är

dyrt, kan man köra alla fragmenten mot en trypsinkolonn först, och sedan köra de

intressanta föreningarna mot trombinkolonnen. Trots att det är trypsin immobiliserad

på kolonnen kan man ändå få en föraning om hur ens fragment kommer att reagera i

en kolonn immobiliserad med trombin eftersom de ändå är väldigt lika.

Sannolikheten finns säkert att man går miste om något som inte binder särskilt bra

till trypsin, men som skulle binda till trombin, men samtidigt så sparar man nog mer

tid och pengar på att man inte behöver köra alla föreningar med trombinkolonnen.

Förening 2B som, jämfört med förening 3A, retarderas en betydligt längre tid

indikerar således en starkare affinitet och högre hydrofobicitet.
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Enligt beräkningar med Chem Draw 11.0 har förening 2B ett clog P på 2,7 och

förening 3A har ett clog P på 2,3, vilket innebär att fragmenten är relativt

vattenlösliga, men också att förening 2B är mer hydrofob än förening 3A, vilket

också konfirmeras av kromatogrammet, där man tydligt ser att förening 2Bs

retentionstid är betydligt längre än förening 3A:s.

Molekylvikten för förening 2B var 273 g/mol och för förening 3A var den 315 g/mol.

Detta visar att inte endast storleken och molekylvikten på fragmentet har påverkat

interaktionen med trypsin/trombin, även hydrofoba interaktioner spelar in. Chem

draw beräknade att förening 3B och 3C har höga clog P värden: 6,3 respektive 4,5.

Detta kan ha påverkat analyserna så att vi inte har sett m/z när vi körde LC-MS för

att de har uppehållit sig på kolonnen och inte eluerat ut.

Inom forskargruppen används numera också ett dockningsprogram, GLIDE för

dockning av fragment till olika targets såsom trombin. GLIDE dockningsförsöket,

som kan ses i fig. 27 och 28 nedan, visade att fragment 3A binder till ett subsite hos

trombin och således förstärker LC-MS experimentet.

Figur 27. Visar 3A dockad till trombin med GLIDE.
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Figur 28. Visar 3A dockad till trombin med GLIDE. Man kan även skymta subsiten på trombin.

För projektet hade det varit värdefullt att kunna framställa och analysera fler

fragment, men de uppnådda resultaten antyder ändå klart att ALC-MS är en relativt

snabb och rättfram metod att hitta svagt bindande föreningar, hits, till trombin men

givetvis även till andra targets.

I detta projekt har vi medvetet analyserat reaktionsblandningarna med ALC-MS för

att göra en preliminär snabbscreening. I affinitetskromatografi utnyttjas

bindningsselektiviteten optimalt. De fragment som inte växelverkar med

målmolekylen uppehåller sig knappt alls på kolonnen, utan följer med fronten och

detekteras lätt med MS (SIM). I de fall hits erhålles måste man givetvis renframställa

föreningarna (fragmenten) och göra de sedvanliga elementaranalyserna. Är

affiniteten tillräckligt stark kan bindningsstället lokaliseras med röntgenkristallografi

av komplexet.

Eftersom NMR instrument inte var tillgängligt under projektet gjordes

strukturbestämningarna enbart med MS instrumentet. Strukturbestämningarna blir en

aning osäkra då det tillgängliga MS instrumentet inte möjliggör fragmentering och

endast ger molekyljonens (molekylvikten) m/z värde. Det skulle kunna tänkas att

man hade kunnat få en annan substans med samma m/z.

Optimering av känsligheten är ofta substansrelaterad och kräver därför praktisk

erfarenhet.

I detta projekt har MS ibland visat lite oväntade resultat, ingen eller väldigt dålig

detektion av en massa som vi med säkerhet vet finns i provet, vissa oväntade m/z -
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värden (spöksignaler) på m/z som har varit återkommande genom hela projektet. Allt

detta skulle kunna leda till att MS ibland inte har visat riktigt det den ska, kanske att

den behöver rengöras ordentligt. Därför hade det varit bra att ha kunnat kombinera

med NMR för att vi säkert skulle kunna säga om en reaktion gått bra eller dåligt.

Slutsatser
Med mitt projekt har jag visat att AFC- MS lämpar sig väl för screening av svagt

bindande föreningar och fragment. Designen av fragmenten kan dessutom göras på

intelligent sätt med de datorgrafiska metoder som idag finns tillgängliga särskilt i de

fall där röntgenstrukturen av målmolekylen är tillgänglig.

För att försäkra sig om att man har fått rätt produkt vid synteserna, tror jag det kan

vara bra att kolla med MS efter varje steg att man har fått rätt m/z (det går rätt snabbt

att analysera med MS utan kolonn) och sedan fortsätta med nästa syntessteg, för att

undkomma problemet med försvunna m/z. Visar det sig att man i steget innan hade

väldigt mycket av sin produkt och i steget efter när man analyserar med kolonn att

allt har försvunnit, behöver det inte vara att syntesen har gått fel, utan fragmentet

som bildats kan binda så starkt till kolonnen att det inte eluerar ut, eller eluerar under

väldigt lång tid.

Förslag till framtida arbeten
 Försök att syntetisera fram förening 1C, 3B och 3C och köra dem mot

trypsinkolonnen.

 Rena upp de föreningar som retarderades på trypsinkolonnen och undersöka dem

lite närmare, modifiera dem, analysera dem vidare i biologiskt system.

 Modifiering av olika parametrar på LC-MS för att få fram bäst resultat.

 Undersökning av S1 och S2 fickan på trombin och sedan bygga vidare på den

kunskapen som erhålls där.
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